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"Ele não tem aparência de beleza nem 

decoroparaatrair os nossos olhares, nem aspecto 

para que n'Ele nos possamos comprazer. 

Foi desprezado e abandonado pelos homens; 

homem de dores, familiarizado com o sofrimento, 

semelhante àquele de quem desviamos o rosto, a 

quem lançamos ao desprezo, e de quem não se 

fez nenhum caso. 

No entanto, Ele tomou sobre si as nossas 

iniquidades e carregou com todas as nossas 

dores. 

Nós julgávamo-Lo como um açoitado, ferido por 

Yahweh (D'eus) e humilhado. 

Mas foi trespassado por causa dos nossos delitos, 

e espezinhado por causa das nossas culpas. 

O castigo, salutar para nós, foi-lhe infligido a Ele,e 

as suas chagas nos curaram. 

Todos nós, como ovelhas, nos desgarramos, 

seguindo cada qual o seu caminho. 

Mas o Eterno fez cair sobre Eleas culpas de todos 

nós. 

Ele era maltratado e sofria, e nem sequer abria a 

boca. 

Era como um CORDEIRO levado ao matadouro, e 

como ovelha muda nas mãos do tosquiador; e 

nem sequer abriu a Sua boca. 

Deram-Lhe sepultura entre réus,e um túmulo entre 

malfeitores.”  (Isaias capítulo 52 e 53) 
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 RESUMO 

 

 

Esta dissertação apresenta e analisa o símbolo do cordeiro na obra de Marc 
Chagall, “Os noivos e os três músicos", datado em 1972.Nessa obra, esse 
símbolo está relacionado à idéia de sacrifício como parte do amor 
incondicional. A análise dessa pintura implicou no estudo detalhado da vida do 
artista, com ênfase na sua memória religiosa. Chagall nasceu na Rússia, filho 
de judeus viveu em uma aldeia tradicionalmente judaica, em 1887 e iniciou-se 
no mundo artístico no início do século XX, em 1910, quando mudou-se para 
Paris. O uso que faz dos símbolos permite compreender mais adequadamente 
sua produção artística, bem como sua trajetória pessoal. O objetivo principal 
deste estudo foi apontar as relações entre a obra de arte do artista e a 
influência que sofreu na cultura por meio da educação religiosa. Por isso 
mesmo, esta pesquisa tem um caráter interdisciplinar e se insere perfeitamente 
no programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. As principais referências bibliográficas 
remetem as teorias propostas por Jean Paul Ronecker, quando se refere ao 
simbolismo do animal na história da cultura e na arte com as contribuições de 
Carl Gustav Jung através do livro – O homem e seus símbolos. Com base 
teórica sobre o simbolismo na cultura religiosa, envolvendo o judaísmo e o 
cristianismo, foram também consultados Anatol Rosenfeld e o filósofo brasileiro 
Mário Ferreira dos Santos. Do ponto de vista metodológico, vários caminhos 
foram percorridos: visitas a museus com exposições das obras de arte de 
Chagall, no Brasil e na França, bem como entrevistas com um artista francês 
Jean Claude Pradier e o rabino brasileiro Isaac Rabier que compartilha da 
mesma linha religiosa judaica do artista. Foram também utilizadas entrevistas 
realizadas com Chagall em diversas fases de sua vida, adquiridas em vídeoe 
em áudio.Concluiu-se que na obra analisada, elementos simbólicos 
relacionados ao judaísmo e ao cristianismo, estão juntos no que se refere aos 
significados que remetem aos sentimentos humanos, com ênfase no amor 
universal e suas relações com o amor divino. 
 
 
PALAVRA-CHAVE: Chagall, simbolismo do cordeiro, cultura religiosa, arte e 
amor. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation presents and analyses the symbol of Marc Chagall “The 
bridegroom and the three musicians", dated in 1972. In this work the symbol is 
related to the idea of sacrifice as in the part of unconditional love. The analyses 
of this paint implied in the detailed studies of the artist’s life with emphasis in his 
religious memory. Chagall was born in Russia, Jewish son lived in a traditional 
Judaic village, in 1887 had begun in the artistic world, in the early 20th century, 
in 1910, when moved to Paris. His use of symbols allows us to understand 
more properly his artistic production as well as his personal history. The aim of 
this study was to identify the relationship between the artist’s work of art and the 
influence he suffered in culture through religious education. Therefore, this 
research has an interdisciplinary character and fits perfectly in the graduate 
program of Education, Art and History of Culture at the Mackenzie Presbyterian 
University. The main references refer to the theories proposed by Jean Paul 
Ronecker, when referring to the symbolism of the animal in the history of culture 
and art with contribution of Carl Gustav Jung through the book – “The man and 
your symbols”. With Theoretical basis in the religious symbolism in the culture, 
involving Judaism and Christianity were also consulted Anatol Rosenfeld and 
the Brazilian philosopher Mario Ferreira dos Santos. From a methodological 
point of view, multiple paths were covered: visits to museums with exhibits of 
Chagall’s works of arts in Brazil and France, as well as interviews with a French 
artist Jean Claude Pradier and the Brazilian Rabbi Isaac Rabier sharing the 
same artist Jewish religious line. Interviews were also conducted with Chagall in 
several stages of his life, acquired in video and audio. It was concluded that in 
the analysed work, symbolic elements related to Judaism and Christianity, are 
together as regards to the meanings that refer to human feelings with emphasis 
in universal love and their relationship with divine love. 

 

Key word: Chagall,  the lamb symbolism, religious culture, art and love. 
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  Figura 1: "Os noivos e os três músicos", 1972-1977. 

  Coleção Simão Mendel Guss ,São Paulo,Brasil. 

  Óleo e nanquim sobre tela ( 55 x 46,2 cm) 

  Fonte: Webdebee, 2014, online. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A presente pesquisa pretende analisar o simbolismo na arte de Marc 

Chagall, um artista de tradição judaica que nasceu na Rússia, em 1887, uma 

época de transformação do pensamento político, social, econômico e cultural. 

Marc Chagall foi um pintor que se consagrou em um período onde a arte 

se transformava em possibilidades sensoriais, como a arte abstrata e o 

surrealismo do século XX. Considerado um artista da modernidade russa, tinha 

uma relação muito forte com sua terra natal, deixando transparecer em suas 

pinturas seu estilo único de representar suas inspirações artísticas, que se 

baseavam no folclore russo e na aldeia judaica em que nascera. Gostava muito 

de pintar imagens de animais que tinham uma simbologia imaginária em seu 

mundo particular. 

É este mundo particular que a investigação proposta percorrerá para 

apresentar o significado simbólico dos animais representados pelo pintor, 

principalmente o animal presente na obra "Os noivos e os três músicos", 

produzida em 1972 a 1977, que servirá de objeto de análise desta 

pesquisa.(Ver figura 1apresentada anteriormente). 

O tema tratado abordará o simbolismo do animal, mais especificamente 

o símbolo do cordeiro na obra de Marc Chagall. 

A escolha da obra se deu em razão da temática amorosa, um assunto 

que o próprio artista gostava de retratar, trazendo sua reflexão sobre o amor na 

maioria de suas pinturas. Na obra analisada, os elementos como os noivos, o 

casal que se encontra abraçado ao lado esquerdo da tela, os três músicos que 

completam a obra ficando ao canto inferior direito, o luar firme ao fundo e o 

animal em vermelho podem se relacionar, segundo a proposta da pesquisa, a 

ideia do amor, que agradava tanto o artista. Essa análise será apresentada e 

aprofundada no decorrer desta pesquisa.  

A problemática tratada no presente trabalho pretende desvendar quais 

os possíveis significados da imagem do cordeiro na obra. Qual a possível 

intenção do artista ao representar um animal, no caso, um cordeiro, acima da 

cabeça dos noivos e em vermelho; qual será o significado atribuído ao cordeiro 

nesta obra? 
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Na história da arte, a imagem do cordeiro encontra-se desde a pré-

história, na arte sacra foi muito utilizada e até hoje é possível encontrá-la, como 

também na mitologia e antigo testamento,sendo porém utilizada na antiguidade 

muito antes do cristianismo. No Egito, pinturas nas paredes dos templos já 

traziam imagens que simbolizavam animais, na Grécia, utilizavam as imagens 

de animais como representação simbólica da mitologia. 

Considerando o uso da imagem do cordeiro na arte, esta pesquisa tem 

como objetivo geral analisar o significado simbólico do cordeiro 

representado,especificamente, em uma obra de Marc Chagall. 

Outro fator importante para análise é o próprio estilo e origem do artista, 

sendo ele reconhecido por seu diferente olhar pictórico, cheio de simbolismo, 

rodeado de religiosidade e tradicionalismo. Um artista que produzia suas 

pinturas através das próprias experiências vividas, buscando representar o real 

por meio do lúdico,como também de escrever uma poesia de forma a ser uma 

narrativa imagética. 

Assim, como objetivos específicos, esta pesquisa pretende: 

* Identificar o animal representado como símbolo para a cultura judaico-

cristã. 

* Analisar as relações que existem entre a imagem sagrada do cordeiro 

para os judeus e para os cristãos. 

* Apontar a importância do símbolo do animal na obra pictórica. 

* Identificar o uso da imagem do cordeiro e seu significado em religiões e 

histórias clássicas da antiguidade. 

*Desenvolver uma compreensão da imagem do cordeiro na arte. 

Ao considerar os elementos da obra estudada, a composição pode 

apontar para um instante de carinho, um momento cerimonial importante 

realizado ao luar, levando em consideração a hipótese do animal representado 

na pintura ser um cordeiro e sua simbologia estar relacionada com o amor 

divino (incondicional), puro e/ou verdadeiro.  

Com esta hipótese e observação à obra de Marc Chagall, justifica-se 

esta pesquisa ao tratar sobre os símbolos na arte, primeiramente na relação 

existente entre a arte e a religião.  Portanto, não se pode excluir a religião ao 

estudar Chagall, pois é o mesmo que falar do corpo físico e não falar da vida 

que nele flui. A religião se apropria da arte para se fazer compreendida e 
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existente, como também, criar o seu mistério para continuar com hierarquia 

religiosa. No Egito, no Hinduísmo e no Cristianismo por exemplo, a arte 

consagra a religião e a religião usa a arte como sagrada em seus templos, 

igrejas e etc.  

Chagall, sendo judeu,não deveria ter permissão para retratar imagens 

bíblicas, pois no judaísmo não se permite o uso de imagens, porém, sendo ele 

judeu russo, seguiu a linha mística do judaísmo, a qual valoriza o simbolismo 

nas experiências divinas e meditações. Além do seu lado artista falar mais 

forte, inicia uma fase de polêmicas e afrontamentos quando parte para pintar 

imagens de Jesus crucificado ou imagens cristãs. Ele retratou figuras que o 

ligavam à sua infância, a suas experiências de vida e a símbolos que ele 

mesmo considerava importante, como os seus animais, suas cores, seus 

objetos fragmentados e sobrepostos nas cenas das obras pictóricas, tornando 

seus símbolos mais arcaicos. 

Marc Chagall, considerado um importante artista do século XX, recebeu 

influência de Pablo Picasso, artista espanhol que utilizava técnicas de cubismo 

e de deformação da figura humana na pintura; de Kazimir Malevich, artista 

russo com quem trabalhou e estudou; e, principalmente, de Robert Delaunay, 

artista francês com quem conviveu no início de sua carreira ao mudar-separa 

Paris, cujo apoio gerou uma bela amizade.  Além desses artistas, teve também 

a oportunidade de conviver por um bom período com os Surrealistas, porém 

nunca intitulou-se ser um surrealista. 

Estas influências artísticas nunca o deixaram perder sua essência,pelo 

contrário, só o completaram como artista, tornando-o um pintor original e 

sensível, pois Chagall traz consigo suas experiências vividas desde sua 

infância, momentos felizes, nostálgicos e traumáticos, e são estas experiências 

que refletia com transparência nas suas pinturas, deixando claro as suas 

impressões sobre seus momentos mais significativos. 

Sendo ele um homem que teve contato com diversas culturas, 

religiões,tradições, artes e artistas, mundos diferentes (antes e depois das 

guerras) e muitos amores, há uma relação de diversidade em sua história. 

Portanto, a importância da abordagem interdisciplinar neste trabalho 

acadêmico é um fator relevante, pois vem a ser o princípio mediador entre as 
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diferentes áreas de linguagens que poderá ajudar na compreensão do objeto 

estudado.    

A pesquisa está baseada em duas grandes áreas de conhecimento: A 

Arte e a História da Cultura. Assim, a escolha pelo mestrado em Educação, 

Arte e História da Cultura traz a interdisciplinaridade necessária para o estudo 

acadêmico.  

 A interdisciplinaridade proposta pelo programa de Pós Graduação da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie tem as três linhas de pesquisa que 

fundamentará a análise desta pesquisa, principalmente as linguagens de Artes 

e História da Cultura, como também, Teologia. 

A metodologia aplicada caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa - 

explicativa, uma vez que se pretende apontar uma resposta possível do 

significado do cordeiro na obra estudada, porém foram utilizadas outras obras 

do artista para se obter uma compreensão das diferentes fases de vida e dos 

símbolos artísticos usados por Chagall, sendo assim um modo comparativo 

entre obras que apresentassem apoio à analise desta pesquisa. Segundo Otani 

e Fialho (apud, 2011), na pesquisa explicativa, é preciso registrar os fatos, 

analisá-los e compreende-los. Além de uma revisão da literatura sobre o tema, 

biografias, autobiografia realizada na juventude de Chagall, muito contribuiu 

para o entendimento do estilo do artista estudado em visitas a exposições, 

tanto no Brasil, como em Paris, além de entrevistas e depoimentos pessoais do 

artista e de pessoas que conviveram com ele registrados em vídeo1adquiridos 

nos museus da França durante a visita de pesquisa.As visitas realizadas foram 

nas exposições das obras do artista realizadas: em 2010 no Brasil, "O mundo 

mágico de Marc Chagall - o sonho e a vida; e em 2013, no Musée du 

Luxembourg, "Chagall une vie entre guerre et paix" e Pompidou em Paris; e 

Musée National de Message Biblique Marc Chagall em Nice. É relevante 

registrar as entrevistas realizadas com um artista contemporâneo francês Jean 

Claude Pradier e também com um rabino brasileiro Isaac Raiber2que segue a 

linha judaica russa,  a mesma de Chagall. 

                                                            
1 LÉVY‐ KUENTZ, Francois. Chagall ‐ a la Russie, aux ânes et aux autres e Art Box (contém videos de 
entrevistas de vários artistas modernos do século XX), ed. R.M.N.,2003. 
2 Entrevista realizada informalmente no dia 12 de dezembro de 2014, SP. 
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Assim, esta dissertação organiza-se em dois grandes capítulos. Para 

compreender melhor a obra deste pintor, foi necessário à pesquisa investigar a 

origem do símbolo na arte. Assim,o primeiro capítulo apresentará todo 

simbolismo utilizado na representação de animais, demonstrando um estudo 

sobre o simbolismo, simbolismo animal, judaico e simbolismo nas artes 

plásticas. Uma análise mais compreensiva do cordeiro representado por Marc 

Chagall e o simbolismo utilizado pelo artista em suas diversas obras pictóricas. 

O capítulo referente ao simbolismo cujo referencial teórico são os textos de 

Carl G. Jung, os tratados de simbólica do filósofo Mário Ferreira dos Santos e 

autor francês Jean-Paul Honecker que sempre estudou mitos, lendas e seus 

símbolos, além de bibliografia sobre a cultura judaica e a cabala. 

No segundo capítulo serão destacados aspectos da vida do artista, 

pontuando as diversas cidades onde ele morou e também lugares onde foi 

obrigado a se exilar até as guerras terminarem, seu simbolismo e sua arte. Por 

último, serão apresentadas as considerações finais e anexos com mais obras 

relacionadas ao simbolismo do cordeiro no mundo chagaliano, onde é possível 

reconhecer a narrativa da poética visual dos temas abordados por Chagall. 

Nesta pesquisa de dissertação, o olhar para a obra de Chagall foi 

realizado inicialmente através da composição cromática, que atraiu os olhos 

para os tons únicos de Chagall, suas cores prediletas como azul, vermelho e 

branco, algumas pinceladas fortes para o tom quente do luar, continuando a 

levar o olhar aos tons quentes do cordeiro e depois aos noivos e em seguida 

caminha junto com alguns elementos presentes na obra que levam o olhar 

diretamente ao cordeiro. Somente assim, e depois, observar os próximos 

elementos encontrados na obra com mais detalhe e atenção. Este caminho que 

os olhos iniciaram ao estudar a obra "Os noivos e os três músicos", fez surgir a 

idéia da possibilidade de compreensão sobre como Chagall pensava e 

transmitia seu entendimento e sua admiração pelo sentimento - Amor. 
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1.  O SIMBOLISMO 
 

 

O que é simbolismo? O que é símbolo? Pode-se dizer que simbolismo é 

a linguagem universal do ser humano. O filósofo brasileiro Mario Ferreira dos 

Santos(2007) escreveu o "Tratado de simbólica", onde analisou cientificamente 

os estudos sobre símbolos.  

Considerado a linguagem criadora,o símbolo expressa o que não se 

consegue transmitir em palavras ou de outro modo, com o uso do símbolo isso 

já é possível, pois "o símbolo serve para transmitir o intransmissível" 

(SANTOS,2007,p.45). Assim, o símbolo quer comunicar o que vai além da 

palavra ou da imagem, pois não é só uma imagem, é simplesmente uma 

imagem com significados embutidos nela, transformando-a em um símbolo, 

levando a imagem obter um maior significado. Fazendo com que o que não se 

compreende, ou o que não se sabe, ou o que se deseja ou o que se teme seja 

compreendido através do símbolo, conseguindo penetrar no mundo 

inconsciente da mente humana. 

 

 

E toda a natureza, em sua linguagem muda, expressa-se 
através de símbolos, que o artista sente e vive, que o filósofo 
interpreta, e o cientista traduz nas grandes leis que regem os 
factos do acontecer cósmico (SANTOS, 2007,p.45). 

 

 

Portanto, símbolo é uma caracterização que agrega um valor ao 

verdadeiro objeto relacionado. Para Santos (ibid, p.47), existe uma ciência do 

símbolo conhecida como simbologia. E através desta ciência o estudo sobre 

simbolismo é considerado muito importante para a compreensão da 

comunicação humana. 

O símbolo significa que está no lugar de um objeto real ou ideal que é 

referido por ele, aproximando significados que o próprio objeto tem, mas muitas 

vezes não é compreendido conscientemente. Através do símbolo, é gerado um 

significado universal, onde é captado pelo inconsciente. 

A palavra símbolo vem de Symbolon, palavra que surgiu na antiga 

Grécia, onde costumavam oferecer objetos que significavam como sinais de 
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afeição. Por exemplo, quando alguém recebia uma visita de um hóspede, 

costumava-se dar um objeto que servisse de sinal de reconhecimento. E 

também quando os pais precisavam mandar os seus filhos para longe, por um 

longo tempo, os pais davam-lhe um objeto para que os reconhecessem depois 

da longa separação. 

A palavra símbolo significa em sua raiz "aproximação", mas os gregos 

usavam a palavra símbolo em sua amplitude. Desta forma, o que se entende 

por símbolo é que todo símbolo faz referência a um outro objeto. "Ora, se o 

símbolo está em lugar de, o símbolo é um sinal." (ibid,p.50). 

O símbolo é visto como um sinal de repetição de alguma característica 

do simbolizado. Santos explica que o "sinal é o meio pelo qual algo representa 

ou aponta outro diferente dele. Daí decorre que o sinal é sempre distinto de a 

coisa significada, e que depende daquela que passa a ser principal." (ibid, 

p.51). 

E o filósofo continua a apresentar em seu tratado algumas 

características que detalha mais o seu estudo sobre o símbolo. Nesta 

pesquisa,serão explicadas apenas duas das diversas: existe a "gradatividade - 

o símbolo tem uma escalaridade de significabilidade a um simbolizado, pois ele 

pode ser melhor símbolo deste simbolizado do que daquele"; e a 

"universalidade - todas as coisas são símbolos da ordem a que pertencem. 

Todos os factos são símbolos do conceito, que é um esquema abstrato." (ibid, 

p.52). 

Portanto, o símbolo serve para referir-se a outro objeto, não esgotando 

ou limitando sua existência e seu significado nem a que se refere, apenas 

aproxima o simbolizado do seu significado, que deve ter uma compreensão 

além do que as palavras podem dizer, ou das suas diversas possibilidades de 

compreensão do seu potencial. 

O símbolo se adapta, se acomoda ao simbolizado, para que ao observar 

o símbolo haja uma assimilação com o objeto a que se refere. Santos comenta 

em seu estudo que os símbolos surgem ou por deficiência, que pode ser 

considerada a formação simbólica infantil, quando a criança inicia o seu mundo 

simbólico, sua educação intelectual; ou por suficiência, como na Arte; ou por 

proficiência, que é o caso dos iluminados, que são religiosos, místicos e 
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filósofos, pois nesse caso há uma experiência e compreensão maior sobre o 

simbolizado e seus atributos. 

 

É este aspecto que nos mostra a variância que se observa nos 
símbolos das diversas religiões, que embora apontem ao 
mesmo simbolizado, o ser supremo, a divindade, Deus, 
apresentam-se eles diferentemente, segundo o grau mais 
elevado ou menos elevado dessas especulações (SANTOS, 
2007, p.78). 
 

 

A construção simbólica tem sua raiz na afetividade, pois necessita de 

uma ligação relativa ao objeto simbolizado, não é apenas por aparência. 

Porém, pode ser construído por racionalidade, mas não terá a vivência que o 

símbolo afetivo apresenta. 

 

Toda criação racional dos símbolos traz sempre a sua marca. E 
é este sempre o motivo por que toda actividade genuinamente 
cerebralista na arte está fadada ao malogro. O símbolo já 
nasce inane, perecente, agônico(SANTOS, 2007, p.145). 

 

 

 Um símbolo primariamente nasce para referir-se a um simbolizado. Com 

esta informação e afirmação, Santos (ibid,p.146) apresenta os diversos 

símbolos existentes e seus significados para a comunicação humana:  

1) Símbolo primário:  símbolo consciente, é o símbolo que revela através 

do irracional que contêm algo do inconsciente individual.  

2) Símbolo secundário: símbolo do subconsciente, é o símbolo universal. 

3) Símbolo terciário: símbolo subconsciente coletivo, tema bastante 

observado por Jung. A forma usada pelos antepassados, referentes ao 

subconsciente coletivo, como manifestação arcaica. 

4) Símbolo quaternário: símbolo do inconsciente coletivo humano, que 

se refere ao inconsciente biológico, ao anseio de expansão vital. 

5) Símbolo quinário: símbolo do inconsciente biológico animal, é o 

símbolo que se refere ao impulso. 

6) Símbolo senário: símbolo biológico, que simboliza o grande vetor 

universal da expansão. 
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7) Símbolo septenário: símbolo cósmico, se refere à ordem cósmica, à 

lei da alternância universal. 

8) Símbolo octonário: símbolo da lei da alternância, o Yang e o Yin dos 

chineses, o Eros e Antieros dos gregos, o Aspir e Espirdos gnósticos, 

que se refere ao símbolo do ser, que realiza os dois grandes vetores do 

ser. 

9) Símbolo novenário: símbolo do Ser, é o grande símbolo teológico da 

divindade. 

10) Símbolo decenário: finalmente o início, o símbolo de Deus. 

 

 Ainda segundo Santos:  

 

Se partimos de um símbolo humano, podemos encontrar até 
mais longinquamente a sua referência, nesses dez planos, mas 
partindo até de um símbolo que o homem universaliza, também 
podemos encontrar tais planos. Os factos do acontecer são 
sempre simbólicos, pois o acontecer é sempre símbolo das leis 
universais que o homem, bem o mal, capta; são símbolos da lei 
da alternância, são símbolos, afinal, do cósmico, com o qual, 
teológica e religiosamente, as religiões constroem a sua 
simbólica (SANTOS, 2007, p.148). 

  

 

 Através das diversas religiões, é possível encontrar em seus livros 

sagrados a linguagem simbólica, que traz toda uma alegoria, como também 

uma linguagem poética, desta forma o simbolismo torna mais fácil a 

compreensão destes textos e dos ensinamentos religiosos e universal, como 

também, individual. 

 

 

 
 

1.1. O SÍMBOLISMO ANIMAL 
 

 

 O objetivo deste tópico é apresentar uma visão mais ampla sobre o 

simbolismo animal para uma melhor compreensão da ideia do simbolismo do 
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cordeiro. Deste modo, chegar-se-á a uma compreensão mais significativa 

sobre a obra pictórica de Marc Chagall. 

 Os animais sempre serviram ao homem de alguma forma. Hoje, alguns 

destes animais servem como símbolos cheios de significados para a mente 

humana.  Por isso, não há motivos para a estranheza dos significados sobre os 

animais, pois refletem o simbolismo animal, e não, os próprios animais. 

 No começo do século XII, surgiu o termo "bestiário", que são 

compilações que apresentam simbolizações sobre o mundo animal, são prosas 

ou versos, que serviam da descrição de certos animais, interpretadas 

simbolicamente para se obter um ensinamento moral, ver exemplo abaixo. 

 

 

 
   Figura 2: Bestiário - a criação dos animais terrestres. (MS. Ashmole 1511) 
   Fonte: FCSH, 2014, online. 
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Antigamente, os bestiários eram textos latinos e romanos que seguiam 

concepção alexandrina do século II, não tem rigor científico, mas era muito 

usado na tarde Idade Média. Este conhecimento latino, além de utilizado na 

Itália pela igreja, teve seu uso também na Inglaterra, França e assim por diante. 

Com o tempo, surgiram modificações, traduções diversificadas e adaptações 

que tornaram mais rica as iluminuras. Conhecido como Physiologus 

(Fisiólogos), termo que designa "naturalista", ganhou outro nome no século 

XIII, "SpeculumNaturale", a mais famosas delas, atualizada por Vicente de 

Beauvais e por Bartolomeu l' Anglais, nomeada "De proprietatibusrerum".  

Na maçonaria e na cabala, também pode-se encontrar um certo tipo de 

bestiário, livro que traz toda a simbologia utilizada pelos maçons e cabalístas. 

Este grupo de intelectuais religiosos sempre usou o símbolo como 

comunicação para humanidade, desde símbolos diversos como também de 

animais: 

 
 
A simbologia é a ciência mais antiga do mundo e o método de 
instrução dos homens primitivos. É graças a ela que tomamos 
conhecimento hoje, da sabedoria dos povos antigos e dos filósofos. O 
acervo religioso, cultural e folclórico da humanidade está preservado 
através do simbolismo, desde a pré-história. 
O princípio do pensamento simbólico está fincado em uma época 
anterior à história, nos fins do período paleolítico. Os mestres da 
humanidade primitiva, podem ser facilmente localizados, Através de 
estudos sobre gravações epigráficas. (LOJA SÃO PAULO43, 2014, 
ONLINE). 

 

 

O simbolismo animal reflete não os animais, mas a ideia que o homem 

tem deles e, talvez definitivamente, a ideia que tem de si próprio. O animal tem 

um lugar todo particular no imaginário humano, o espaço do pensamento que 

ele ocupa é importante, pois é inspirada no homem e em sua natureza 

cósmica, natureza animal que revela a verdade do homem na camada 

instintiva, rejeitada pela própria natureza humana. Então nada mais é que um 

olhar para a natureza, traduzida pelo simbolismo animal. 

Escritos sobre o início da criação de animais, do animal domesticado, 

sacrificado ou morto pela necessidade do homem de alimentar-se, são 

encontrados no livro "O simbolismo animal" (RONECKER,1997), onde há 
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também relatos de animais usados simbolicamente na mitologia, lendas, 

crenças e religiões, sem esquecer da arte.  

Na psicologia, também encontra-se considerações acerca do animal e 

do sono, tendo grande importância dada ao imaginário humano. Sonhar com 

animais sempre terá significação. Antigamente, dava-se muita atenção a esses 

sonhos, hoje na psicologia moderna é visto como arquétipo. O animal é visto 

como a anima, que no sonho exerce a função mediadora entre o Eu e o Si-

mesmo. O animal, no sonho, é a parte essencial para a natureza do espírito, é 

o objeto a ser identificado e analisado para se obter o conhecimento integral do 

ser (do indivíduo), desvendando o significado dado a esse arquétipo por quem 

sonha. 

Ainda sobre o simbolismo animal, encontram-se relatos sobre os 

possíveis rostos do diabo, assim como alguns animais foram ligados a imagem 

de Cristo. Por exemplo, a ideia que se tem do lobo, o que representa esta 

conotação, é o simples fato da má fama do lobo de ser demoníaco ao devorar 

outros animais; o animal em si é um devorador, carnívoro e agressivo em seu 

ataque. Esta imagem do próprio animal gerará uma origem simbólica à imagem 

do lobo e ao retratar algo que queria representar as características deste 

animal, o que põem em dúvida o seu caráter e sua capacidade sexual. Isso 

também vale para o bode, encontrados em tantas pinturas de Chagall (ver 

fig.3), que traz conotações sexuais."O diabo se mostra sob aparência variadas 

de animais: grande carneiro provido de chifres, bode malcheiroso e lúbrico, cão 

preto..." (RONECKER,1997,p.39). 

No quadro a seguir, “Dedicado à minha noiva”, 1911,pode-se perceber 

que a figura do animal representa  um bode, com formas humanas, lembrando 

os animais híbridos dos bestiários e lendas. Nesta obra Chagall demonstra o 

seu vigor e desejo por sua noiva Bella. O animal simboliza nesta obra o desejo 

e amor carnal, humano, entre um homem e uma mulher, no qual encontra-se 

na biografia de Chagall um comentário sobre esta obra que diz respeito à 

"sexualidade como arquétipo" (CHAGALL, 2006, p.16). 
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Figura 3: Dedicado a minha noiva,1911 

 Fonte: Chagall, Editora Paisagem,2006. 

 
 

 

Existe uma lenda popular na Bretanha que utiliza-se das criações de 

animais de Deus e do Diabo. Isso acontece quando o Diabo tenta imitar Deus 

na execução da criação do homem, assim, o diabo criou o macaco e outros 
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animais.Em outras culturas temos exemplos que ligam os animais à astrologia 

(RONECKER,1997, p.42).Como exemplo destas criações dualistas, encontram-

se:Criações de Deus: Carneiro, Cavalo, Lebre, Touro, Pomba, Borboleta... 

Criações do Diabo:Lobo, Asno, Coelho ou Furão, Bode, Pega, Besouro... A 

transformação em animal destaca a animalidade que o ser humano rejeita com 

toda a força.  

Para Jung (2008), essa obsessão foi ampliada pelo cristianismo, o qual 

prega a impureza de certos animais. O animal representava a natureza 

estranha, hostil, familiar, o poder arcaico e indomável da natureza. O uso do 

animal diabólico serve para exprimir, muitas vezes, a violência, a 

monstruosidade humana reprimida no mais profundo do subconsciente a essa 

natureza humana primitiva, porém natural. 

No mito Celta (RONECKER,1997), da alta Bretanha, contava-se que 

existiam cinco carneiros brancos e outros pretos, eles apareciam na casa de 

um homem considerado feiticeiro e lá eles conversavam com ele, pois ele tinha 

a capacidade de comunicar-se com estes animais.Quando este homem 

morreu, os seus carneiros o seguiram até o cemitério, velando o corpo. Existe 

um outro texto celta "Mabinogi de Peredur", que comenta a história de alguns 

carneiros brancos e pretos que viviam a margem de um rio, e quando o 

carneiro preto berrava do outro lado do rio, pois ficavam separados por cor, o 

carneiro branco atravessava o rio em sentido ao carneiro preto que berrava do 

outro lado da margem, ao atravessar o rio, transformava-se em carneiro preto 

também.  

Lendas antigas Celtas trazem o significado da existência da vida e da 

morte, que para os Celtas e os pagãos da Europa, como descreve o autor 

francês Ronecker (1997, p.70), viam "a vida e morte como duas faces de uma 

mesma realidade". Desta forma, o carneiro nesta lenda representa a vida e a 

morte, a passagem da alma de um estado para o outro.  

Nos mitos é possível encontrar passagens sobre a criação do céu e da 

terra, e por isso não é estranho ver astros, constelações com denominações de 

animais ou formas de animais representadas no céu pela astronomia, uma 

antiga ciência do cosmos. Em algumas mitologias, as estrelas são o rebanho 

do deus-Lua, as ovelhas guardadas pelo deus-protetor celeste.  
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Aqui fica claro o quanto o simbolismo animal segue por um inconsciente 

coletivo, pois o arquétipo do pastor existe em outras civilizações antigas, de 

épocas bem distantes e ritos bem diferentes.  

Hoje, tem-se por tantas criações na história o Zodíaco, que segue com 

12 signos pelas constelações do astral, sendo um deles o carneiro (Áries), que 

pode ser interpretado como o zodíaco do velocino de ouro, imolado a Zeus e 

transportado para o firmamento. Áries, ou carneiro, carrega o significado do ar, 

que pode ser ligado à ideia da alma. 

Portanto, o simbolismo animal traz a ideia que o homem tem do animal, 

uma imagem com vasto significado e muito complexo, não podendo ser 

claramente definida e fechada em um simples significado. Mas sim, observar e 

fazer conexões perceptíveis com o uso da imagem do animal em seu 

significado puro e amplo, diversificado por várias culturas, crenças, mitos e 

épocas. 

Pode-se afirmar que todas as grandes civilizações usaram da imagem 

de animais para simbolizar suas virtudes e vícios. 

 

 

Vimos que o ser humano, (o homem, em particular) tem 
propensão a reprimir, rejeitar sua natureza animal primitiva em 
proveito de um ego, o mais das vezes, hipertrofiado. Se o 
animal enquanto arquétipo, representa as camadas profundas 
do inconsciente e do instinto,também simboliza o animal bruto 
que às vezes anima o ser humano, quando seu cérebro 
reptiliano domina seu neocórtex (RONECKER, 1997, p 78). 

 

 

Ronecker (ibid) comenta sobre o moralismo judaico-cristão que 

desencadeou um caça às bruxas e inquisição, que nada mais é como o lobo ou 

o "animal de valorização negativa", como ele prefere dizer, do "conjunto de 

forças profundas que animam o ser humano e, em primeiro lugar, da libido [...]", 

sendo natural ao homem a existência animal.  

 

 

A profusão dos símbolos animais nas religiões e nas artes de 
todos os tempos não só sublinha a importância do símbolo, 
mas também mostra a que ponto é importante para o homem 
integrar em sua vida o conteúdo psíquico do símbolo, isto é, o 
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instinto... O animal, que, no homem, é sua psique instintual, 
pode tornar-se perigoso quando não é reconhecido e integrado 
à vida do indivíduo. A aceitação da alma animal é a condição 
para a unificação do indivíduo e para a plenitude de seu 
desabrochar (JUNG,2008,p.238-239). 

 

 

Pode-se dizer que cada representação do animal, como comenta 

Ronecker (1997,p.79), sendo ela artística, simbólica, onírica, faz eco à natureza 

profunda do ser humano. Os animais que aparecem nos sonhos e nas artes 

são identificações parciais com o ser humano, são imagens, aspectos, reflexos 

de sua natureza complexa. Ainda refere-se a cada animal, enquanto 

representação simbólica como uma referência de nosso labirinto interior, cujo 

percurso, muitas vezes difícil e doloroso, é o caminho iniciático de nosso 

desabrochar enquanto indivíduos nos ciclos cósmicos da evolução espiritual.  

No antigo Egito, a devoção aos animais beirava a zoolatria, palavra 

utilizada para explicar a adoração e utilização dos animais simbólicos. Existe 

uma lenda que conta que antigamente um egípcio deixaria sua casa pegar fogo 

e morreria para salvar um animal. Na sociedade egípcia existia a função de 

cuidar dos sepulcros dos animais, e quem era destinado a essa função tinha 

orgulho, pois era dever sagrado. 

Em analogias, também são usadas as imagens dos animais trazendo 

pelos simbolistas analogias entre animais e o homem e o universo do outro 

lado. Segundo Fílon, filósofo grego, o carneiro está em relação com o Logos, o 

Verbo, a palavra de Deus, isso pode significar a ação de Deus, ou melhor, a 

vontade divina. Como também, os animais apresentados a Adão no texto 

bíblico encarnam as paixões humanas que precisariam ser domadas.  

 
 
A natureza desses animais oferece parentesco com as partes 
do universo: o boi, com a terra, como arador e cultivador; a 
cabra, com a água, porque é animal arrebatado e porque a 
água é agitada e impetuosa[...];o carneiro se parece com o ar 
por sua violência e também porque nenhum animal é mais útil 
ao homem, uma vez que lhe fornece as vestes [...](FÍLON apud 
RONECKER,1997,p.82). 
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Desde o antigo Egito, os animais foram usados de inspiração para dar 

forma aos significados da alma, do universo,do homem e seu mundo. Na pré-

história, o homem primata serviu-se do som que ouvia dos animais, das 

imagens que observava em seu cotidiano e do corpo para expressar seus 

gestos e realizar suas pinturas primitivas,era a escrita da época, pinturas nas 

cavernas, hieróglifos dos egípcios e assim por diante. A escrita nada mais é 

que um desenho, linhas que representam palavras, no caso dos símbolos, mais 

do que palavras. 

 

 

 

 

1.1.1 - Simbolismo do cordeiro 
 

 

O simbolismo do animal representa a ideia ou a imagem que o ser 

humano tem de si e de toda a história humana. A mitologia vem organizar a 

civilização e, de forma simbólica, pode-se compreender o seu papel, e assim 

educar.  

O homem nega o seu instinto e parte para o arquétipo, criando símbolos 

que o seu inconsciente compreenda sem levá-lo a um bruto estado de 

enfrentamento com o que se rejeita. Tudo leva a entender que o homem vive 

em relações de amor e ódio e em busca desse equilíbrio, pois o amor em 

exagero o leva ao sofrimento também.  

Como a ideia do sacrifício de Isaac, filho de Abraão,que através do 

sacrifício de seu filho mostra o seu amor a Deus, provando a sua fé. "Então 

falou Isaac a Abraão seu pai, e disse: Meu pai! E ele disse: Eis-me aqui, meu 

filho! E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o 

holocausto?"(Gênesis 22:7). E assim, a imagem do cordeiro aparece na história 

ocidental como símbolo de sacrifício ao amor e fé a Deus. 

Na obra de Chagall sobre "o sacrifício de Isaac", (ver fig. 4) encontra-se 

a ideia da origem do sagrado e do simbólico, como "sacrifício religioso que 

oferece sentido à história geral da cultura humana"(Girard, 2011,p.12). Muitas 

sociedades arcaicas, realizavam o sacrifício como uma identidade de 
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reconciliamento. E para Gerard, (2011) ao escolher o sacrifício como centro de 

toda a sua complexa cosmogonia simbólica, forma-se a cultura para dar 

respaldo sobre os princípios da vítima imolada, que será representada no 

judaísmo, em comidas, textos, estruturas sociais e religiosas. 

 

 
                     Figura 4: O sacrifício de Isaac, 1960-1966. 
                     Fonte: Museu National Mensagem Biblique, Nice, 2013. 

 

O cordeiro é visto até hoje como o animal que representa a renovação, 

um animal que oferece-se para o homem com seu pelo que possibilita ao 

homem retirar sem ter que matá-lo, aquecendo-o com sua lã, propicia o triunfo 

da vida sobre a morte, trazendo a ideia de renovação, e por essa ideia, tende 

como símbolo de sacrifício.  

Os gregos adeptos a Dionísio usavam o cordeiro "para permitir que 

Deus reaparecesse nas margens do lago de Lerna, de onde descera aos 
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Infernos para procurar a sua mãe, "atiravam um cordeiro no abismo para 

aplacar o Pilaocos, guardião das portas infernais" (HONECKER, 1997, p.281). 

O cordeiro é vítima sacrificial que domina a imagem de renovação, 

renascimento, de perdão, assim oferece a possibilidade para um novo ar da 

vida, tem sua importância nas religiões judaica, mulçumana e no cristianismo. 

Pode-se reconhecê-lo com o simbolismo da Páscoa, sendo a Páscoa 

judaica ou cristã e até mesmo no período de perdão dos mulçumanos, 

conhecido como Ramadã. Nessas ocasiões, o sacrifício do cordeiro é usado 

para simbolizar o sangue redentor, o sangue do salvador, como os cristãos 

viram no sangue de Cristo; o judeu o vê como o sangue puro que o livra das 

potências maléficas. 

Mas, o uso do simbolismo do cordeiro é reconhecido desde o Egito, 

onde existe o deus egípcio com cabeça de carneiro, conhecido como Harsafes 

(ver fig.5), que simboliza a força que "desperta o homem e o mundo e assegura 

o retorno perpétuo do ciclo vital da primavera". (HONECKER,1997,p.282). 

 

 
      Figura 5: Harsafes, deus egípcio. 
      Fonte:Fascinioegito, 2014, online. 
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No antigo Egito,encontra-se diversos deuses que trazem a imagem do 

carneiro, um animal já vivido, não com tanta inocência que o cordeiro, porém, 

traz a mesma ideia do animal, e o mais conhecido é o Amon (ver figura 6 e 7), 

que mais tarde é identificado com Zeus ou Júpiter (ver figura 8), que simboliza 

o início, o ar, considerado o ser completo, o deus-Sol e está entre as oito 

divindades do panteão de Hermópolis (cidade do Egito considerada um dos 

Centros de Iniciação do Antigo Egito, seu nome foi dado pelos gregos ao 

relacionarem Hermes Trismegisto com o deus egípcio Thot, o criador),tendo 

uma grande importância como divindade nacional aos egípcios até o século 

XVI a.C.  Com o tempo, sua importância o tornou a divindade criadora, o rei 

dos deuses e do universo, pai dos faraós. E por esse motivo, os gregos o 

chamaram de Zeus, o pai do mundo.  

São esses mitos e crenças que deram a fonte ao bom Pastor até chegar 

a imagem de Cristo, o salvador do mundo. Contudo, até hoje o símbolo do 

carneiro (ou cordeiro) é considerado o símbolo do salvador, do purificador, o 

que serve de sacrifício, o flagelador que afasta o mal.  

 

 

 
 Figura 6: Carneiro simbolizando o deus egípcio Amon 
 Fonte:Judeu-utonomo, 2014,online. 
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 Figura 7: Esfinges com a imagem de Amon-Rá , o deus Sol do Egito 
 Fonte:.Correiodolago, 2014, online. 
 

 

 

 
 Figura 8: Deus Júpiter Amon, séc. I d.C., Roma. 
 Fonte: Anaburke, 2014, online. 
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No Dicionário Ilustrado de Símbolos (1998), o carneiro simboliza a força, 

sendo ligado aos deuses egípcios,grego e romano, o já comentado deus Amon, 

Zeus e Júpiter. O cordeiro simboliza o sacrifício para o judaísmo e cristianismo. 

(p.38)  

A simbólica cristã na imagem do carneiro se torna então uma variante do 

cordeiro de Deus, que se oferece à morte para a salvação dos pecadores. Não 

sendo somente um símbolo para a imagem do Cristo, mas também dos fiéis, 

que, "depois dele e nele, aceitam a morte expiatória"(HONECKER, 1997, p. 

38). 

Também é possível encontrar o cordeiro sendo apresentado como 

símbolo da pureza, da inocência por sua mansidão. "Animal sacrificial da 

antiguidade, é símbolo do Cristo sacrificado e também do sacrifício da 

renovação periódica para o mundo"(HONECKER, ibid, p.44). 

Já no "O livro dos Símbolos" (2010), encontra-se sobre ovelha, carneiro 

e cordeiro tudo junto, tendo a mesma ideia de significados e sendo vistos 

também como animais domésticos. 

 

 

Não há símbolo mais duradouro de inocência do que o 
cordeiro" [...] É um dos símbolos mais louvados de todos os 
símbolos religiosos, [...] Da mesma forma que desde tempos 
imemoriais o cordeiro imaculado é oferecido, também a nossa 
ingenuidade é sacrificada ao serviço da adaptação e da 
independência  [...] Se o cordeiro evoca a novidade do sol da 
Primavera, o carneiro adulto selvagem, signo zodiacal do 
equinócio da Primavera, simboliza a luz e o calor do sol que 
ressurge corajosamente após a escuridão do Inverno 
(2010,p.322). 

 

 

No livro, é comentado também sobre a "força vital dos afetos ferozes", 

das paixões fortes e vitais, que fazem ligações com religiões orientais,como a 

religião védica que tem o deus Agni (um deus que é carregado por um 

carneiro), que acreditam que sua força está  por ser o fogo, o mensageiro de 
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Deus, assim no corpo humano ele estaria atuando com sua força no chakra3,do 

plexo solar, a porta da energia vital do ser humano, como o Sol para o homem. 

 

Nos mistérios de renascimento da Grande mãe, o deus 
Hermes, guia das almas, é o 'carneiro' que gera a criança 
divina que se assemelha ao sol acabado de nascer e que 
simboliza a ascensão da alma a partir da escuridão nocturna 
do submundo. (TASCHEN, 2010, p.322) 

 

 

O símbolo do cordeiro ou carneiro, neste momento, se iguala como 

sendo um animal que é social e que pode unir o mundo natural com o 

sobrenatural e iluminar a mente, a alma e o corpo, portanto, compreende-se 

como símbolo do esplendor, da vitória. 

Sua função arquetípica é o que faz o cordeiro ser apresentado por sua 

excelência, a vítima propiciatória, o objeto simbólico que é sacrificado para 

obtera purificação assegurando a salvação.  Conhecido na língua árabe como 

Kurban, que significa "o amigo verdadeiro", deforma afetuosa, já se 

compreende o porquê de seu significado. No livro "Dicionário dos símbolos”, 

 

 

Um estudo pormenorizado desses três rituais, (comentando 
sobre o judaísmo, cristianismo e islamismo), faz parecer a 
continuidade de suas significações simbólicas[...] Assim, o 
derramamento de sangue redentor do Cristo na cruz não deixa 
de estar relacionado com o sangue salvador do cordeiro 
sacrificado, com o qual os judeus recobrem os montantes e o 
dintel (batentes) das portas, a fim de afastar de suas casas as 
forças do mal." (1998, p. 287). 

 

 

A imagem do cordeiro simboliza a união do homem com Deus, sua 

presença ilumina a mente dos homens oferecendo ajuda na busca do 

conhecimento supremo.  

 

 

 

                                                            
3considerados os centros energéticos dentro do corpo humano, que distribuem a energia (prana) 
através de canais (nadis) que nutre órgãos e sistemas.  (Fraternidade Virtual Eu Sou Luz. Sete 
Chacras html - on-line, 2011) 
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1.2  SIMBOLISMO JUDAICO 
 

 

O simbolismo judaico será apresentado nas duas grandes festividades 

judaicas que consagram o sacrifício do cordeiro; também os outros elementos 

apresentados na obra de arte analisada relacionando-os com os símbolos 

judaicos.  Antes será comentada a simbologia existente no judaísmo e em suas 

raízes místicas, as quais se originaram na Rússia, terra de Chagall. 

O judaísmo é uma religião baseada nos elementos que se 

complementam como a fé, a prática e a devoção. Uma das mais antigas 

religiões monoteístas, acredita-se em um só Deus, como pai e criador do 

universo. O judaísmo é carregado de história, folclore e misticismo.   

 

 

O judaísmo descende da tribo semítica dos hebreus, sendo 
considerados também semitas os assírios, arameus, árabes e 
babilônicos. Originários de Sem, um dos três filhos de Noé, os 
hebreus tiveram como patriarca Abraão, chefe da tribo que 
teria vivido por volta de 1850 a. C.". (ALGRANTI,2001, p. 23).  

 

 

Na cultura judaica, a vida comunal se centraliza em torno da mesa, no 

preparo de pratos ligados por um laço forte com a religião e seus rituais, em 

busca de um contato maior com a presença de Deus. A história do povo 

judaico encontra-se no Antigo Testamento (Torá), onde são apresentados 

como o povo escolhido.O judaísmo é uma tradição antiga que sempre busca a 

memória coletiva, isso pode ser visto também em sua culinária, nos ritos, nas 

crenças e na história do povo judeu. Com mais de cinco mil anos de história de 

existência, seu calendário começa a contar desde a criação do homem, com a 

existência de Adão (ver figura 9), o primeiro ser humano da história da 

humanidade. 

Chagall teve interesse em pintar temas bíblicos e chegou a retratar o 

momento em que Adão e Eva comem do fruto proibido, uma das principais 

histórias universais. 
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       Figura 9: Adão e Eva com o fruto proibido. 
       Fonte: Pinterest, 2014, online. 

 

 

  "A diferença essencial entre religião e moral é magistralmente sugerida 

na história de Abrão e do virtual holocausto de seu filho Isaac". (ROCHEDIEU, 

p.110) e este pensamento forma os ensinamentos de uma moral e de uma 

sociedade (judaica)através do comportamento religioso. Essa forma de vida, 

seguindo as leis da Torá, faz com que a cultura judaica esteja até hoje 

fortemente como uma tradição de vida para o judeu, que leva um ritmo de vida 

religioso onde a busca por experiências com o divino são percebidas mais 

facilmente quando encontrada imagens que possam simbolizar com 
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intensidade a experiência religiosa. O que Chagall sempre buscou refletir em 

sua vida e transmitia isso em suas pinturas, é fácil perceber o momento ou o 

que o inspirou à realização de tal obra.  

No judaísmo,a cultura se desenvolve principalmente na cozinha, e toda 

cozinha possui uma história. A comida de um povo relata algo sobre sua 

cultura, sua tradição, sua crença e sua forma de pensar, que passa de geração 

em geração. Para entender o simbolismo judaico, é preciso compreender a 

cultura judaica e para isso é preciso entender a alma judaica, a alma de um 

povo atado a uma herança milenar, feita de costumes, conceitos, sentimentos e 

impressões muito particulares, muitas vezes fruto do resultado de um 

sofrimento comum, muito mais do que alegria comum". (ALGRANTI, 

2001,p.23). 

Toda cozinha deriva de uma cultura particular, já as combinações 

culinárias do judaísmo são diversas, pois foram essencialmente dispersados 

pelo mundo, por esta extensão absorveram combinações especificas de cada 

região do mundo que passaram. Então, encontra-se na cultura judaica uma 

culinária que se utiliza muito das combinações de ervas, temperos, cujas 

misturas se desenvolveram em ambientes e climas diferentes. "Os judeus 

acreditam piamente que comidas cheias de simbolismos devem ser 

preparadas, exaltando, conforme a ocasião, a fertilidade, a prosperidade, a boa 

sorte e a imortalidade". (IBIDEM, 2001, p.17). 

A cozinha judaica é conhecida por sua diversidade que envolve os 

quatro cantos do mundo, ela se inspira nos ingredientes nativos, como: trigo, 

cevada, figos, tâmaras, romãs, azeitonas e ervas, considerados os sete 

elementos bíblicos (Deuteronômios), além da maçã e mel, como também o pão 

e a carne kosher muito bem preparada, principalmente para rituais sagrados. 

 

 

Não se trata apenas de culinária, embora esta esteja 
intimamente ligada a um aprendizado de cunho sociológico e 
histórico. Muitos dos hábitos culinários judaicos resultaram de 
uma segregação social, obrigando o imigrante a se adaptar 
forçosamente a novas formas de viver, em grande parte 
bastante limitadas pelas adversidades que encontrou (IBIDEM, 
2001, p.18). 
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A culinária judaica está muito presente na religião e é caracterizada com 

aspectos simbólicos que a religião carrega desde sua formação. Os elementos 

utilizados na cozinha para o preparo da comida oferecida durante a 

cerimônia,depende da festividade comemorada, mas todo elemento que estiver 

presente na mesa tem uma simbologia sagrada referente a Torá ou Antigo 

Testamento. 

Existe na tradição do judaísmo a festividade histórica do Pessach, a 

Páscoa judaica, um ritual que integra a festa no seu ambiente original e 

primitivo, um ritual mágico-místico da primavera. É um ritual igual aos de outras 

tribos universais, porém, segue até hoje a tradição deste povo em sua riqueza 

de detalhes simbólicos. "O importante na história do povo judeu é a serenidade 

com que as tradições originais e as 'bárbaras' são adaptadas e reinterpretadas 

segundo o desenvolvimento espiritual e social do povo milenar". (GASTER, 

1973,p.76). 

O Pessach é comemorado antes do anoitecer, no crepúsculo, e em cada 

lar, um cordeiro selecionado quatro dias antes, sem defeito, é sacrificado, 

toma-se o sangue, passando-o com um feixe de hortelã, ou ervas, nos batentes 

das portas, e antigamente, no corpo dos moradores da casa também, "à noite, 

à luz da lua cheia, comia-se o animal junto com matzot - pão não fermentado- e 

ervas amargas. Tinha-se que comer depressa e nada deveria ficar da carne (do 

cordeiro) para a outra manhã. Aquilo que não se comia era queimado" 

(IBIDEM,1973,p.76).O jantar cerimonial tem o significado da ceia coletiva,onde 

todos os membros da família se unem para comemorarem um dia especial na 

história cultural do povo judeu. 

 

 

Ora, tal coisa coletiva é ummétodo tradicional - através do 
mundo- para estabelecer e revigorar laços de família ou 
aliança, sendo a ideia mágica a absorção ou ingestão de um 
substancia comum de que todos possam participar [...] fazem-
se alianças pela ingestão de um cordeiro, enquanto o sangue é 
bebido e passado nas faces ou no corpo dos participantes [...] 
Assim, todos se irmanam porque a mesma substancia faz parte 
de todos. São agora 'um corpo e uma alma' [...] A pressa se 
tornava necessária porque a carne sacramental tinha de ser 
extremamente pura [...] antes de se tornar corrompida. Daí a 
necessidade de queimar os restos. As matzot não são 
fermentados e, por isso, têm a qualidade da pureza 
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sacramental, pois a fermentação significa putrefação. As ervas 
amargas tinham sentido catártico, purificador, e são o remédio 
padrão dos antigos médicos e feiticeiros: purificam não sóa 
doença e sim, também, demônios,, fantasmas e espíritos 
maus. Eram usadas, nesse sentido (e ainda se usam), em 
muitas partes do mundo. Desse modo, neutralizavam as 
impurezas que porventura se ingerisse apesar de todas as 
precauções" (GASTER,1973,p.77). 

 

 

Esse ritual, do Pessach, trouxe a comunhão do povo através do sangue 

do animal abatido que substituía o próprio povo judeu. Depois veio a ideia da 

libertação dos judeus da escravidão no Egito, conhecido como o momento 

histórico bíblico, o êxodo, que "finalmente se torna a festa da cerimônia que 

glorifica a liberdade humana e espiritual, da qual a libertação social se torna 

apenas símbolo, como esta já é [...]" (IBIDEM,1973, p.78). 

A realidade histórica judaica assume significados simbólicos, imagens 

representam significados religiosos e servem para uma melhor explicação e 

compreensão do mito,do exílio e da redenção. Uma "psicologia histórica", 

chamada assim por Scholem (2012, p.9), no livro "A cabala e seu simbolismo", 

apresenta o pensamento em que a cabala se torna um símbolo da Torá, que 

traduzia a lei cósmica do universo divino. Símbolos brotaram da experiência 

histórica do povo judeu, trazendo uma compreensão apropriada dos próprios 

símbolos que o levam a uma análise histórica do judaísmo, um conjunto de 

resultados valiosos representados por imagens cheias de significados 

espirituais.  

A cabala sempre fez parte de um processo continuo de crescimento 

espiritual, seus princípios e objetivos permanecem os mesmos ao longo do 

tempo, já a sua forma a ser aplicada é periodicamente modificada para adaptar 

a linguagem à das novas gerações. Existem textos em árabe, escritos pelos 

mouros na Espanha, também existem os textos escritos pela linha rassídica 

(chassídica), que é escrito em ídiche, um dialeto formado com a escrita 

hebraica e o som alemão antigo para a corrente judaica, principalmente na 

Europa Ocidental do século XVIII. 

Essa linha do judaísmo, conhecida como a cabala, transporta símbolos 

do seu próprio mundo para expressar a experiência mística. O judaísmo russo, 

de onde vem a tradição religiosa de Chagall, traz a análise chassídica- 
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cabalística dos estados de meditação e êxtase, contida num famosos tratado 

proveniente da escola do chassidismo da Rússia Branca, a qual fornece 

tradicionais símbolos cabalísticos que descrevem ou interpretam o caminho do 

místico judeu em direção à experiência do divino. 

Assim, compreende-se melhor o uso do simbolismo por Chagall e o 

possível significado dos símbolos pintados nas obras do artista. A cabala é 

considerada um caminho, uma corrente da religião judaica, mas sempre foi 

estudada e aplicada por pessoas que se interessavam em evoluir 

espiritualmente. Destinada à humanidade como um todo, separa-se por 

corrente judaica-cristã e judaica, onde uma denomina-se o "Corpo de Cristo", e 

a outra, o "Portão da casa de Israel", o que seria o céu dos judeus. 

Com o tempo, os hebreus foram perdendo o controle destes 

ensinamentos, com invasões de outros povos, acabou se misturando com 

outras crenças e ritos. Mas há quem crê que a essência cabalística foi 

renovada e retomada por Moisés, quando arrastou o povo para fora do Egito 

em direção ao Monte Sinai e os ensinou o antigo conhecimento cabalístico 

aprendido no Egito.Os judeus consideram este momento simbólico para o 

judaísmo, por representar o renascimento espiritual do povo judeu.   

Há escritos que dizem que depois de Moisés, o outro importante 

cabalista foi "Yehoshúa bem Miriam", mais conhecido como Jesus, filho de 

Maria, cujos ensinamentos estão permeados por seus conceitos e sua 

terminologia. Literalmente, significa "tradição" das coisas divinas, mas há a 

tradução que diz que a palavra cabala significa "receber". Sua mais alta 

produção literária veio com a Alta Idade Média. O Zohar, ou "Livro do 

Esplendor", que data do século XIII, se tornou um estudo mundialmente 

conhecido e continua vivo até hoje. 

 

 

O misticismo judaico, com seu simbolismo complicado e 
introvertido, afigurou-se como algo estranho e perturbador, 
sendo relegado a rápido esquecimento [...] As imagens em que 
suas vivências se haviam cristalizado estavam por demais 
entrelaçadas com a experiência histórica do povo judeu, 
experiência que, no século XIX, perdeu, aparentemente, sua 
relevância. Durante séculos a Cabala fora vital para a 
compreensão que os judeus tinham de si mesmos" 
(SCHOLEM,2012, p.8). 
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O auto descreve que "quanto mais intensa e profundamente é 

experimentado o contato com Deus [...] é obrigado a interpretá-la por meio de 

linguagem, imagens e conceitos previamente existentes"(SCHOLEM, ibid, 

p.15). E que esses símbolos da autoridade religiosa tradicional desempenham 

um papel proeminente nessas estruturas, universalizando elementos formais 

do misticismo judaico. Um exemplo é a sonoridade da palavra D'us (Deus), Luz 

e som, como o nome de Deus ao ser pronunciado, é considerado simbólico. 

A cabala é considerada uma teologia que se forma com a estrutura 

simbólica, é através da experiência que se forma o símbolo para explicar o 

contato com Deus e obter mais compreensão dessa experiência, onde palavras 

são insuficientes para descrever o acontecimento. 

No livro "Os mistérios da Cabala" (1985), o autor Éliphas Lévi, apresenta 

o pensamento simbólico como parte fundamental da cabala, onde comenta 

sobre imagens iniciáticas e uso de animais considerados hieróglifos egípcios. 

Um dos símbolos usados para descrever a primavera, a forma (concreta) 

e ao mesmo tempo o ar é o carneiro ou cordeiro. Já o homem significa a carne, 

o sangue e também a água, onde encontra-se o significado de transformação. 

Esse pensamento também é coerente para os maçônicos que se baseiam nos 

símbolos cabalísticos. 

Lévi (1985) faz relação entre a imagem simbólica do cordeiro como 

símbolo misterioso, animal solar, imagem nova que revela-se como símbolo da 

verdade e da doçura. E em seguida, ele apresenta a hóstia do sacrifício como 

Ezequiel diz em sua profecia: "E o muro da cidade tinha doze pedras como 

fundamento e sobre essas pedras os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro". 

(ano, p.104), mostrando a importância e os valores simbólicos do cordeiro. 

Na profecia de Ezequiel, a cabala apresenta o início do mundo, como 

sendo o jardim do Éden onde a árvore da ciência transforma-se em árvore da 

vida, que na verdade é a árvore do amor, mas com Eva, vem a se tornar a 

árvore da morte que seria o pagamento do pecado original. "Eu Sou Alfa e 

Ômega, o começo e o fim. Bem aventurados aqueles que levam as suas 

vestimentas no sangue do Cordeiro, para terem o poder sobre a árvore da 
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vida"(BALA,p.109). Contrapondo o símbolo da árvore da morte, do pecado 

original.  

A imagem do cordeiro vem como símbolo de purificação, oferecendo o 

contato com o divino, onde existirá a ideia do sacrifício do animal para se obter 

a pureza, podendo ser lido nos textos bíblicos, onde descrevem sobre os rituais 

antigos com o sangue do animal. 

A cabala transporta símbolos do seu próprio mundo para expressar a 

experiência mística. No judaísmo russo, traz a análise chassídica - cabalística 

dos estados de meditação e êxtase, a linha que segue pela sabedoria do amor, 

contida num famosos tratado proveniente da escola do chassidismo da Rússia 

Branca, a qual fornece tradicionais símbolos cabalísticos que descrevem ou 

interpretam o caminho do místico judeu em direção à experiência do divino. 

Assim, pode-se compreender melhor o uso do simbolismo por Chagall e 

também perceber o significado possível dos símbolos pintados na obra "Os 

noivos e os três músicos". 

 

 

 

 

1.3  SIMBOLISMONAS ARTES PLÁSTICAS 
 

 

O simbolismo recorre a imagens para ilustrar a presença e a natureza na 

arte, em várias e diferentes épocas, mostrando que tudo pode assumir uma 

significação simbólica, como: pedra, animal e círculo, que são os exemplos 

usados por Aniela Jaffé (2008),autora de um dos textos de extensão do livro "O 

homem e seus símbolos", organizado e supervisiona do por Carl G. Jung". 

Cada um desses símbolos tem uma significação psicológica que se manteve 

constante, desde as mais primitivas expressões da consciência até as mais 

sofisticadas formas da arte do século XX.  No texto, Jaffé (2008) comenta 

sobre o fato da criação de símbolos e de todo homem ter potencial para criar 

formas significativas para sua existência: 
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O homem com sua propensão a criar símbolos, transforma 
inconscientemente objetos ou formas em símbolos e lhes dá 
expressão, tanto na religião quanto nas artes visuais (JAFFÉ, 
2008,p.312). 
 
 
 

A relação histórica da religião e da arte remonta desde os tempos pré-

históricos. O registro deixado por nossos antepassados são os símbolos que 

tiveram especial significação para eles e que, de alguma forma, os fizeram 

sentir algum sentimento universal, sagrado ou misterioso. No cristianismo, 

encontra-se o simbolismo do animal que representa um papel muito importante, 

o próprio Cristo, que aparece simbolicamente como o cordeiro de Deus. É 

como uma expressão simbólica das condições psicológicas do homem com a 

experiência religiosa que vivência, onde as linguagens se limitam e os símbolos 

clarificam o acontecimento. 

O uso do animal na religião, como na arte, não acentua apenas a 

importância do símbolo, mas mostra também o quanto é vital para o homem 

integrar-se com o conteúdo psíquico do símbolo do animal, isto é, o instinto. 

Pode-se dizer que a arte é feita de instinto, intuição e sensibilização emotiva, 

gerando símbolos próprios para o artista, contudo, símbolos coletivos são 

utilizados e percebidos inconscientemente por ele em sua criação artística. 

Desde cedo, o homem começa a exprimir aquilo que sente ser a alma ou 

o espírito de um objeto. No texto, Jaffé (2008) exemplifica com uma rocha que 

o homem observa, então pega-a, transforma-a em uma forma distinta, 

esculpindo-a, decorando-a ou marcando em linhas apenas para valorizar a 

imagem admirada aos olhos de quem a dá significado,construindo uma relação 

pessoal com o objeto admirado. 

Jung (2008) deixa claro a importância para as tribos primitivas que 

usavam a imagem do animal para efetuarem seus rituais, seus massacres e 

suas crenças no convívio com outras "raças". Como também, o uso da 

fantasia, que tem grande importância alegórica, mas com o tempo, as fantasias 

se limitaram ao uso somente das máscaras, facilitando o movimento corporal 

na dança ritualística, ou deixa de ser máscara e surge como totem, objeto 

decorativo como a carranca, que tem significado amplo conforme o que a tribo 

lhe designa, incluem imagens simbólicas de animais que significavam algo 
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além do próprio animal, com um arquétipo embutido nele para um outro e 

importante significado mais amplo, como o religioso. Tornando-se assim, o 

símbolo do animal, uma representação coletiva, um arquétipo sagrado. 

Nas religiões e na arte religiosa de quase todas as raças, os atributos 

animais associam-se aos deuses supremos, ou esses deuses são 

representados como animais. Muitas vezes, não pode separar-se da relação 

arte e religião, é indefinido a fronteira entre esses dois temas a ser discutido 

nesta pesquisa. 

 Encontramos símbolos animais nos evangelhos, usados para 

representar Marcos, Lucas, João e Mateus, como também, na época egípcia, 

babilônica e hindu onde os deuses são representados com formas animais. Na 

cabala, judaísmo místico também é possível encontrar símbolos que se 

referem a importância dos animais, assim como no cristianismo. Se 

observarmos as figuras abaixo (ver figura 10 e 11), perceberemos a 

semelhança e até a apropriação dos mesmos símbolos animais.  

 

 

 
    Figura 10: Os quatro evangelhos 
    Fonte:Aascj, 2014, online. 
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     Figura 11: As quatro criaturas sagradas da cabala 
     Fonte: Os mistérios da cabala, Editora Pensamento, 2006. 
 

 

 

O símbolo animal traz uma certa ambivalência entre o motivo simbólico e 

expressões artísticas antigas, como as pinturas paleolíticas das cavernas, que 

nos traz uma representação psicológica de forte identificação entre o ser vivo e 

sua imagem, como um dublê, um ritual iniciado dias antes do real 

acontecimento, representações realistas de animais enriquecidos por 

elementos de magia que ganhavam significação simbólica e tornavam-se 

elementos simbólicos da imagem viva do animal. 

 No cristianismo, o símbolo animal também está presente na forma do 

cordeiro, como representação do Cristo, que vem indicar atributos que "mesmo 

o Filho de Deus (a personificação suprema do homem) não prescinde da sua 
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natureza animal, do mesmo modo que não dispensa a sua natureza 

espiritual."(JAFFÉ, 2008, p.320). 

Também comenta que o homem, como o "ser animal”, utiliza a psique 

instintiva e que somente o homem é capaz de controlar o instinto por vontade 

própria, reprimindo-o. Este instinto reprimido, como em um animal, pode tornar-

se perigoso, pois pode tomar conta do homem e acabar destruindo-o com 

selvageria.  O homem, ao reprimir o seu instinto, torna-se homem e não animal, 

mas também, deve reconhecer e integrar-se a este acontecimento, a esta 

sensação e não reprimi-la, para que não venha tornar-se perigoso para o 

indivíduo que pensa que controlou o seu instinto, mas não resolveu o seu 

problema (IBIDEM,p.321). 

Jaffé comenta que para se obter a vida plena em sua totalidade é 

preciso aceitar a alma animal, sendo a condição primordial o uso do símbolo, 

do arquétipo que vem a ajudar este instinto reprimido, por sonho, ou por 

manifestação artística. 

 

Instintos reprimidos e feridos são os perigos que rondam o 
homem civilizado, impulsos desenfreados são os piores riscos 
que ameaçam o homem primitivo. Em ambos os casos o 
'animal' encontra-se alienado da sua natureza verdadeira. [..]O 
homem primitivo precisa domar o animal que há dentro dele e 
torná-lo um companheiro útil; o homem civilizado precisa cuidar 
do seu eu para dele fazer um amigo. (IBIDEM, p.322). 

 

 

Jung (2008) comenta sobre o símbolo autêntico que só aparece quando 

há necessidade de expressar aquilo que o pensamento não consegue formular 

ou que é apenas adivinhado ou pressentido, sendo este o propósito da 

imagem. 

A descoberta do inconsciente na psicanálise de Freud, no início dos 

anos XX, exerceu sobre os artistas grande interesse, tornando-se um objeto de 

relação com a arte moderna e pós-moderna. Os artistas desta época 

procuraram dar forma visível à vida que existe além das coisas. É uma busca 

do homem em sua época que tem interesse em saber o que existe por trás do 

universo da física e da psique, o que a mente pode trazer à tona em forma 

simbólica, ou sonho, procurando o significado verdadeiro e puro. Assim, 
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também inicia a abstração da arte, onde tenta reproduzir o inimaginável, o 

impalpável e o além da metafísica, a busca espiritual, o contato com o divino, o 

sublime. 

Jung escreve que "essas coisas não podem ser inventadas" ao explicar 

sobre os símbolos e imagens arquetípicas do interior do inconsciente humano 

que "devendo ressurgir de profundezas esquecidas para expressar as mais 

elevadas percepções da consciência e as mais sublimes intuições do espírito, 

unindo assim o caráter singular da consciência moderna com o passado 

milenar da humanidade" (JUNG apud JAFFÉ, 2008, p.330). 

Na história da arte encontra-se mudanças fortes para o mundo da 

religião, onde a arte se torna mais racional e clássica no Renascimento do que 

era na Idade Média, como era antes e como se tornou no modernismo e pós 

modernismo. Mudanças que, no entanto, são importantes para a história do 

simbolismo, pois não muda o símbolo religioso, apenas sua forma estética.  

Na arte religiosa do renascimento, o símbolo central do cristianismo 

manteve-se imutável, não houve atrito com o símbolo, a imagem do Cristo, 

tanto a cruz como o cordeiro continuaram a seguir como símbolos cristãos, o 

que diferenciou foi apenas o formato da cruz, que antes tinha seu ponto de 

intersecção centralizado e hoje se tornou a cruz como a conhecemos, com o 

seu ponto de intersecção um pouco acima do centro, nomeada de cruz latina. 

No período renascentista, o desenvolvimento da arte visual foi essencial, 

pois houve um fascínio dos artistas em observar a natureza e valorizá-la em 

sua perfeição, então a dedicação em conhecer e reproduzir a terra, a natureza 

e a luz fez com que a arte evoluísse nos 5 séculos que se seguiram, 

alavancando as técnicas de arte e os artistas, os últimos grandes 

representantes da "arte sensorial", que é a arte que passa no instante que se 

observa a natureza, a luz, o ar, concluindo-se que foram os impressionistas do 

século XIX. O que o Renascimento buscava era a totalidade humana de modo 

que abrangesse corpo e mente, inventando assim mais símbolos, graças aos 

alquimistas da época. 

Assim, para se ter mais claro o estilo citado acima por Jaffé (2008), 

encontra-se em seu estudo detalhadamente o significado do "estilo sensorial", 

que é aquele que reproduz diretamente a natureza. Já o "estilo imaginativo", 
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apresenta uma fantasia ou uma experiência do artista, uma visão pessoal do 

artista, irreal e sonhadora, como também, abstrata. 

Somente na metade do século XX, percebeu-se a mudança da arte 

considerada resultados de incompetência dos artistas,como expressões de 

cunho emocional religioso, compreendendo-a como espiritual e "imaginativa", 

para exemplificar existem as obras do pintor que serviu de inspiração para 

Chagall, o artista francês Robert Delaunay (ver figura12). 

 

 

 
    Figura 12: Electrical prism, Robert Delaunay. 
    Fonte:Pinturasdo Auwe, 2014, online. 

 

 

 

O pintor Marc Chagall, citado também no livro de Jung (2008,p.346), é 

apresentado como um artista de contrapeso em relação a pinturas surrealistas 

da época. Um artista que traz em sua obra uma "misteriosa e solitária poesia" e 

o "aspecto fantasmagórico das coisas que só raros indivíduos conseguem 

vislumbrar", apresentando sua diferença entre ele e o artista Giorgio De Chirico 
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(ver figura13) que também trazia "aspecto fantasmagórico", porém,"sombrio, 

melancólico, vizinha do pesadelo" (ibid,p.345). 

 

 

 
  Figura 13: The Melancholy of Departure, 1916 
  Fonte: Cyber Democracia, 2014, online. 

 

 

Já Chagall (ver fig.14) "traz um simbolismo muito rico e enraizado na 

piedade do judaísmo oriental e num sentimento de cálida ternura pela vida" 

(JUNG, 2008,p.346), mostrando ser diferente dos artistas de sua época que 

enfrentavam um momento onde "Deus não existia", um momento pós-guerra e 

desesperança. 

Nesta época dos anos XX, os artistas estavam à procura de algo que os 

ligassem a uma crença, a uma esperança. Com a guerra, há uma mudança 

social, cultural e política, transformando tudo numa outra visão, um mundo 

onde a realidade era dolorosa e a esperança necessária para a sobrevivência. 



48 
 

Enquanto Wassily Kandinsky busca o sublime em suas pinturas abstratas, De 

Chirico, em suas obras surrealistas, busca algo que nunca encontra, sendo 

considerado um investigador trágico na arte. 

 
 
 
Chagall[...] Não enfrentou nem problema do vazio nem o da 
morte de Deus. Ele até escreve: "Tudo pode mudar no nosso 
desmoralizado mundo, menos o coração, o amor do homem e 
sua luta para conhecer o divino. A pintura, como toda a poesia, 
participa do divino; e as pessoas sentem isso hoje em dia tanto 
quanto antigamente (JUNG apud JAFFÉ,2008,p.346). 
 
 
 
 
 

 

        Figura 14: Abraão e os três Anjos, 1954 
        Fonte:Museu de Mensagem Bíblica, Nice, 2013. 

 
 
 

Chagall procura ver além da aparência exterior das coisas, aparentando 

trazer suas obras das profundezas do inconsciente, com imagem sempre rica, 

harmoniosa e viva. Sempre preservou um pé na terra de origem e nunca se 

liberou tanto assim ao ponto de permitir-se pintar livremente imagens do 
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inconsciente, sendo isso o que não o fez ser um surrealista, mas sim um 

simbolista, mesmo negando o simbolismo existente em suas obras.  

Jaffé (2008) introduz um pensamento do autor britânico Sir Herbert 

Read4 ao relatar sobre a correta atitude do artista Marc Chagall em relação ao 

saber usufruir do inconsciente, usá-lo, mas com recuo na "realidade", o 

conhecido pé no chão, concluindo com a devida frase: "Chagall tornou-se um 

dos mais influentes artistas da nossa época"(READ apud JAFFÉ, 2008,p.347). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4  Comentário sobre Chagall por Herbert Read em seu livro Concise History of Modem Painting- 
Uma História da pintura moderna, Londres, 1959, p.124,126,128. 
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2.  O CAMINHO PERCORRIDO POR MARC CHAGALL 
 

 

 
      Figura 15: Chagall a margem dorio Sena, Paris. 

      Fonte: Museu de Mensagem Bíblica, Nice, 2013. 

 

 

Em 1887, nasce no dia 7 de julho Segal Moshe, mais conhecido por seu 

nome artístico Marc Chagall, o filho mais velho de nove irmãos de uma família 

modesta e de tradição judaica de Vitesbk, cidade da Bielo Rússia.  Seus pais, 

Feiga-Itae Sachar, eram um casal simples, bastante religiosos e trabalhadores, 

ambos dedicados ao futuro dos filhos, principalmente do filho mais velho, como 

relata em sua autobiografia "Ma vie”: 
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Meu pai tinha olhos azuis, mas as suas mãos estavam repletas 
de calos. Ele trabalhava, ele rezava, ele calava-se. Tal como 
ele, também eu era calado. O que iria acontecer comigo? 
Deveria eu permanecer assim a vida toda, sentado em frente 
de uma parede ou deveria também, tal como ele, acarretar 
toneladas? Eu examinava as minhas mãos. Tinha mãos 
demasiado delicadas... 
Teria que encontrar uma profissão diferente, uma ocupação 
que não me obrigasse a abandonar o céu e as estrelas e que 
me permitisse encontrar a finalidade da minha própria vida. 
Sim, isso era, precisamente, o que eu procurava. Todavia, na 
minha terra natal, ainda nunca ninguém, antes de mim, tinha 
pronunciado as palavras: ‘Arte, artista’. O que é isso de um 
artista?perguntava eu (CHAGALL, 2003, p.7). 

 

 

 

Chagall descreve também lembranças de sua infância em Vitebsk, uma 

cidade pequena e com metade de seus habitantes judeus, onde apresentava 

características típicas do schtetl, com as suas casas em madeira, o seu 

ambiente campestre e sua pobreza, mas com um ar de tranquilidade, que o 

fazia memorizar as caminhadas de casa a sinagoga, a preguiceira e o trabalho. 

O seu pai Sachar era trabalhador num armazém de arenques, sua mãe, 

Feiga-Ita, uma mulher sempre devotada ao futuro do filho, convenceu o 

professor e fez com que Marc Chagall conseguisse frequentar a escola oficial 

municipal ao completar o cheder (escola primária judaica), o que não era 

comum, pois os judeus, a princípio, não tinham acesso à escola russa. Assim, 

Chagall afasta-se da estreita rede de relações em que viviam os seus 

familiares e vizinhos judeus, que ele sempre teria raiz e contato, para o mundo 

russo. Uma das diferenças que, no futuro, ajudaria Chagall a fugir da guerra 

era, ao invés de falar ídiche (dialecto judaico - alemão), tinha desenvolvido a 

língua russa, além de aulas de violino, canto e desenho, mostrando uma 

grande inclinação ao mundo da arte, o que o diferenciava de sua tradição 

judaica, que não permitia reprodução de imagens. Mas, o mais importante para 

a sua mãe foi que ele teria contato com a burguesia, que era envolvida a um 

pensamento com ideias mais voltadas para o mundo, uma cultura que seu pai, 

vendedor de peixe, não teria como proporcionar- lhe. 
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Em 1906, aos 19 anos, termina os estudos na Escola Oficial Municipal e 

começa a frequentar o atelier do pintor Jehuda Pen e logo parte para São 

Petersburgo junto a um amigo Victor Mekler. Agora no centro cultural da 

Rússia, ele pretendia adquirir uma formação mais consistente como artista. 

Chagall com sua persistência consegue arranjar o documento necessário para 

continuar a residir na capital, uma autorização que os judeus precisavam ter na 

época, pois os judeus tinham limites do que podiam fazer e onde podiam 

frequentar, assim muda-se para São Petersburgo e frequenta a escola da 

sociedade imperial para promoção das Artes.  

Chagall comenta sobre sua mudança de vida em sua autobiografia: 

 

 

Com os meus 27 rublos na algibeira, os únicos que recebi, na 
minha vida, do meu pai para a viagem, desapareço, ainda 
rosado e repleto de caracóis, para São Petersburgo, 
acompanhado pelo meu camarada. Está decidido. (CHAGALL, 
2003,p.8) 

 

 

Na biografia de Marc Chagall, encontram-se relatos de que em 1908 a 

1910, graças a uma bolsa de estudo, inicia o estudo na importante escola de 

Svanseva, sob a direção de Leon Bakst, famoso cenógrafo dos Balés Russos: 

 
 
 
Um dos apologistas de uma abertura em relação à civilização 
ocidental e o mais importante representante de um simbolismo 
pictórico, em torno da revista Mir Iskusstva (o mundo da arte). 
Se por ventura Chagall não adquiriu novas formas de 
expressão visual, então, ele adquiriu com toda a certeza uma 
das mais profunda consciencialização da sua posição como 
artista[...] Nessa altura, apercebera-me de que tinha de ir a 
Paris. A terra que alimentara as raízes da minha arte era 
Vitebsk; mas a minha arte precisava tanto de Paris como uma 
árvore de água. Eu não tinha nenhum outro motivo para deixar 
a minha terra natal e creio ter-lhe permanecido sempre fiel, na 
minha pintura. (CHAGALL, 2003, p.10-16) 

 

 

 

Dedicado à arte, mas com saudade da terra natal, faz frequentes visitas 

a Vitebsk, onde conhece Bella Rosenfeld, filha de um joalheiro, que se tornaria 
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sua futura esposa. Logo parte para Paris onde um mecenas paga-lhe a viagem 

e tem a oportunidade de conhecer pessoalmente “o colorido das obras de Van 

Gogh e dos fauvistas deixando-o fascinado.” (WALTHER; METZGER,2006, 

p.92).  

 

Chagall mostra-se, igualmente, familiarizado com a nova 
pintura francesa, particularmente com a de Henri Matisse e 
com a técnica da fragmentação da figura, que confere à obra 
uma certa distância, tal como acontece com um torso. (IBIDEM, 
p.10) 

 

 

Chegando à Paris, instala-se num edifício conhecido como estúdio “La 

Ruche” (A Coméia), este nome é dado porque o edifício abrigava vários ateliers 

de artistas na época, como: Léger, Modigliani e Soutine.  

 

O jovem e prometedor meio artístico da Rússia encontrou 
ressonância em Paris, mais do que no próprio pais. A 
companhia de Bailado Russo de Sergei Diaghilev com o seu 
séquito de dançarinos, músicos, escritores e pintores, tinham 
ali feito furor... A Rússia estava, a bem dizer, na moda. Alexei 
Von Jawlensky, Vassili kandinsky, Jacques Lipchitz, todos os 
artistas que alcançariam mais tarde fama mundial, 
aproveitavam agora a situação para conhecer a arte moderna, 
no local próprio da sua origem. Bakst viajara, em 1909, como 
colaborador de Diaghilev. No outono de 1910, também Chagall 
resolveu fazer a viagem de comboio, que durava quatro dias, 
munido de uma escassa bolsa de estudo, que lhe concedia o 
seu protetor de São Petersburgo, Max Winawer. Ao mesmo 
tempo, ele ia na esperança de encontrar mais apoio junto dos 
numerosos russos que se tinham radicado em Paris" (IBIDEM 
p.15). 

 

 

Neste ambiente não sente tanta saudade de casa, mesmo comentando 

em suas memórias sobre as dificuldades das novas condições de vida na 

capital: “apenas a distância que separa Paris da minha cidade natal é que me 

impediu de regressar imediatamente” (Ibid,p.15), mas as novas amizades o 

distraíram, entre elas conhece Cendrars, Apollinaire e Delaunay, este último  

tornou-se  confidente do casal Chagall. Na biografia do artista, existe uma parte 

em que é relatada a dedicação de Marc Chagall na busca de se tornar um 

artista e conseguir aproveitar o que Paris oferecia no mundo das artes: 
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Dedicou-se à arte de corpo e alma, percorreu galerias, 
observou os impressionistas em casa de Paul Durand-Ruel, viu 
a primeira vez os originais de Gauguin e de Vincent Van Gogh, 
na Galeria Bernheim, admirou Matisse no Salão de Outono e 
descobriu, sobretudo, os velhos mestres. (IBIDEM, p.15) 

 

 

No novo ciclo de amizade consegue espaço para expor no Salão dos 

Independentes em 1911, e em 1912, participa também do Salão de Outono 

com a obra “O Negociante de Gado”. Já em 1913, por intermédio de 

Apollinaire, conhece o negociante de objetos de arte Herwarth Walden, 

conhecido na época como “mentor do expressionismo e editor da Sturm, 

revista alemã mais importante para a arte da vanguarda” (IBIDEM, p.28) e 

expõe no Primeiro Salão de Outono, em Berlim. 

Mas o início de sua carreira faz-se na primavera de1914, quando ocorre 

a realização de sua primeira exposição individual organizada por Walden, em 

sua Galeria “Der Sturm”, em Berlim. Com alegria no rosto, parte de Berlim para 

Vitebsk, encontrar com sua família e sua futura mulher Bella. Mas sua alegria 

dura pouco quando é surpreendido pelo clima tenso causado pela primeira 

guerra mundial, que acabou dificultando bons anos de sua carreira artística, 

como ele mesmo recorda em sua biografia: “Os meus quadros exibiam-se na 

Potsdamer Strabe, enquanto muito perto dali troavam os canhões” (IBIDEM, 

p.31). Além de viver neste ambiente hostil, fica sabendo que perdeu quase 

todos os quadros que deixou em Berlim e Paris, e não sendo suficiente o 

motivo de sua tristeza, ainda é recrutado para o serviço de camuflagem em 

São Petersburgo. 

Chagall, incomodado com sua situação e com saudades de sua família, 

pede um documento que vale como visto para poder ir para Vitebsk e participar 

do casamento de uma de suas irmãs, aproveitando o reencontro com sua 

namorada, até então, vivia um namoro à distância, breve as fronteiras estariam 

fechadas. Assim que possível, casa-se com Bella Rosenfeld, no dia 25 de julho 

de 1915 e muda-se no outono para Petrogrado, depois de um ano, nasce sua 

filha Ida. O que seria uma visita de poucas semanas se tornou uma temporada 

de 8 anos e uma família. 
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                  Figura 16: Bella, Chagall e Ida,toda a família em Berlim, 1922. 
                  Fonte: Chagall,Editora Globo, 2009. 
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A vida de Chagall começa a entrar nos trilhos e ele é reconhecido por 

sua cidade natal ao ser nomeado comissário das artes plásticas para o distrito 

de Vitebsk, aonde regressa e funda a Escola de Arte Moderna, junto com ele 

leciona também Lissitzky e Malevich, com quem tem um conflito. Este episódio 

desagradável faz com que abandone a academia depois de publicar a primeira 

monografia, volta-se para a organização das festividades para o primeiro 

aniversário da revolução russa e pinta “o portão do cemitério”. Participa da 

primeira exposição oficial de Arte Revolucionária, em Petrogrado, onde o 

governo compra doze de suas obras. Isso faz com que Marc Chagall 

empolgue-se ao mudar para Moscou, dedicando-se a pinturas de murais e 

decorações para o teatro judaico. 

Em 1921, trabalha como professor de desenho, na colônia dos órfãos de 

guerra, em Malachovka, perto de Moscou. Depois de um ano, deixa 

definitivamente a Rússia e viaja para Berlim junto com sua esposa Bella e sua 

filha Ida. 

Nesta época, Marc Chagall envolve-se em um processo por causa de 

150 obras, entre elas suas séries de gravuras "A Minha Vida", deixadas a um 

galerista, Sr. Cassirer, em Berlim, que foram vendidas sem que recebesse 

dinheiro algum pela venda dos seus quadros. O pintor chega a passar aperto 

ao chegar em Paris, em 1923. Começa a trabalhar com ilustrações para o 

editor Vollard, em “Almas mortas de Gogol”, publicado somente em 1948. 

Em 1924, acontece em Paris a sua primeira retrospectiva, volta a fazer 

ilustrações para as fábulas de “La Fontaine”, encomendadas por Vollard e só 

publicadas em 1952. Resolve passar férias de verão na Bretanha, onde se 

inspira a realizar pinturas da vida rural. 

Marc Chagall agora é reconhecido mundialmente e viaja para a sua 

primeira exposição individual em Nova Iorque, apresentando 19 guaches para 

o caderno do circo “Verão na Alvernia”. Continua a trabalhar nas fábulas e 

aceita a encomenda de Vollard em ilustrar a Bíblia, o que seria o antigo 

testamento. 

Em 1931, progride com a publicação de sua autobiografia – “A Minha 

Vida”, traduzida por sua esposa Bella. Participa da inauguração do museu em 

Telavive com sua família, já estando pela região da antiguidade, decide estudar 
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paisagens bíblicas na Palestina, Síria e Egito. Ao acabar os estudos, viaja para 

Holanda, onde vê pela primeira vez gravuras do artista Rembrandt. 

Mais uma vez parte para uma retrospectiva na Kunsthalle, Basiléia. Logo 

depois, vai à Espanha conhecer e se impressionar com o artista El Greco. 

Continua sua jornada em direção à Vilna e Varsóvia, onde se depara com 

ameaças contra judeus, isso em 1935. Volta em 1937 para Paris e naturaliza-

se francês. Mas isso não quer dizer que está tudo bem na vida de Chagall, pois 

59 quadros de vários expostos na exposição Entarterte Kunst, que significa 

Arte Decadente, são confiscados. Chateado com o que está acontecendo, 

tenta se distrair na Itália, indo para Florença. 

 Manifesta-se artisticamente a advertência pelo seu sofrimento de ser e 

cria o quadro que irá expor em Bruxelas "A Crucificação Branca" de 1938 (ver 

figura17). Nesta obra, é possível observar o judeu errante na direção oposta a 

Jesus crucificado, o que mais tarde, na obra analisada como objeto desta 

pesquisa observará novamente  a presença do judeu errante, porém, com outra 

intenção, que será apresentado no capítulo de análise a obra. 

Na obra "A crucificação branca" pode-se ver elementos do judaísmo e 

do cristianismo, porém, Chagall pinta Jesus com a veste judaica e escreve rei 

dos judeus acima da cabeça de Jesus, como conta a história bíblica do novo 

testamento. O que gerou polemica entre os conhecidos de Chagall e o próprio 

artista. 

Mas Chagall, sabia o que estava fazendo, explicando o simbolismo de 

Jesus crucificado como um elemento simbólico de um personagem judeu que 

foi crucificado, assim como o povo judeu, é exilado, ele compara a idéia do 

sacrificio. 
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     Figura 17: A crucificação branca,1938 
     Fonte: Chagall, Editora Paisagem, 2006. 

 

 

Em 1939 a 1940, quando a guerra estoura, é consagrado com o prêmio 

de pintura Carnegie, contudo, muda-se para o Loire e mais tarde para Gordes, 

na Provença francesa, que ainda não estava ocupada. No meio da guerra, 

parte para Marselha e de lá para Nova Iorque, a convite do Museum of Modern 

Art, no mesmo ano (1941) em que chega aos EUA, dia 23 de junho, fica 

sabendo que os alemães invadiram a Rússia. 

No fim da 2ª Guerra, em 1942, Chagall realiza trabalhos cênicos para o 

bailado Aleko de Tchaikovsky, a pedido da New York Metropolitan Ópera, 

projetados no México. No verão do ano seguinte, ainda em Nova Iorque, ele se 
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mostra profundamente chocado com a devastação deixada pela guerra na 

Europa e pinta a obra “A Contestação” de 1943, (ver figura18). 

 
 

 
      Figura 18: A contestação,1943. 
     Fonte:Chagall, Editora Paisagem,2006. 

 

 

Marc Chagall entra em crise, em setembro do ano de 1944, quando a 

saúde de sua esposa Bella Rosenfeld é debilitada por uma virose que a faz 

morrer. Chagall não é capaz de trabalhar durante meses, voltando a pintar 

somente em 1945. Realiza trabalhos um ano depois, e logo consegue mais 

uma retrospectiva no Museum of Modern Art, Nova Iorque e em Chicago. 

Resolve viajar para Paris, sua primeira viagem depois da guerra, que o inspira 

a fazer litografias a cores para “As mil e uma Noite”. Volta a ser lembrado pelo 

mundo das artes e expõe no Musée National D'Art Modern, em Paris, depois 

em Amsterdã e Londres.  

Em agosto de 1948, regressa definitivamente a Paris e vai morar perto 

de Saint-Germain em Laye, onde recebe convite para participar da premiação 

da 25ª Bienal em Veneza, ganhando o primeiro prêmio de grafismo. Sua vida 

começa a ficar mais tranquila, então, muda-se para a região Cote D'Azur, em 
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Vence, onde faz suas pinturas de murais para o Watergate Theatre, em 

Londres. Logo depois, dedica-se a um estilo novo do mundo artístico, inicia 

suas primeiras cerâmicas, em 1950, e realiza outra retrospectiva, agora em 

Zurique e Berna. Um ano depois, em 1951, parte para Jerusalém para assistir a 

abertura da sua exposição e inclui as primeiras esculturas. 

Com sua vida em ordem, Chagall decide se casar novamente, e no dia 

12 de julho de 1952, casa-se com Valentina Brodsky, conhecida como Vavá. 

No mesmo ano, é encomendado ao artista fazer litografias para “Dafnis e Cloe” 

e sai a publicação das fábulas de “La Fontaine”, decide ir viajar a Grécia com 

sua nova esposa para comemorar a nova publicação. 

Nos próximos anos, continuará a trabalhar na fábula, a expor pelo 

mundo e a realizar trabalhos cênicos para a companhia de bailado que estreará 

“Dafnis e Cloe”, de Ravel, na Ópera de Paris. Participa da inauguração da 

Casa Chagall em Haifa e recebe a notícia da publicação da bíblia ilustrada por 

ele pela editora Tériade. É chamado para dar palestras em Chicago e Bruxelas 

e inicia um trabalho de vitral para a catedral de Metz. 

Com tanta correria profissional, é reconhecido pela American Academy 

of Arts and Letters, recebendo a nomeação de sócio honorário e doutor honoris 

causa da Universidade de Glasgow.  

Em 1960, juntamente com o artista Kokoschka, recebe o prêmio 

Erasmus em Copenhagen e inicia seu trabalho artístico para janela da 

sinagoga do Hospital Universitário de Hadassah, em Jerusalém. Um ano 

depois, participa da inauguração dos vitrais, termina também as janelas para a 

catedral de Metz. 

Torna-se cidadão honorário de Vence e continua a realizar 

retrospectivas pelo mundo a fora, agora, no Japão. Volta aos EUA e inicia a 

construção dos vitrais do edifício das Nações Unidas. Conclui as pinturas 

murais no teto da Ópera de Paris,sente-se realizado pelas oportunidades 

recebidas, as encomendas não param, realiza mosaico e mais 12 quadros para 

o novo parlamento de Jerusalém, mais as pinturas para o Lincon Centre, em 

Nova Iorque. 

Em 1966, consegue terminar sua obra "Êxodo" (ver fig.19)e muda-se 

para sua vivenda, construída perto de sua casa anterior em Saint-Paul-de-

Vence. No ano de 1967, vai à estréia da “Flauta Encantada” de Mozart, em 
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Nova Iorque. E no seu aniversário de 80 anos recebe de presente uma 

retrospectiva nas cidades de Zurique e Colônia.  

 

 
    Figura 19: Êxodo, 1952-66 
    Fonte: Chagall, Editora Paisagem, 2006. 

 

 

Constrói o mosaico para a Universidade de Nice, em 1968. E em 1969, 

tem o lançamento da primeira pedra para a fundação Message Biblique, 

também em Nice. Viaja a Israel para inaugurar os gobelins no parlamento.  

Envolvido com os vitrais religiosos, Chagall segue um período onde se 

volta para a sua crença, inicia a pintura "Os noivos e os três músicos" em 1972, 

logo após terminar os vitrais para a catedral de Metz, onde pinta um cordeiro 

parecido com o da obra analisada nesta pesquisa. Novamente é homenageado 

em vida, tendo a exposição “Homenagem a Chagall” no Grand Palais de Paris. 

em 1973, inaugura o Musée National Message Biblique Marc Chagall, em Nice, 

um museu onde há imagens religiosas judaicas e cristãs, porém Chagall dizia 
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que pretendia criar um lugar onde as pessoas pudessem ir e sentirem-se bem, 

sendo um lugar onde a paz e o amor pudessem ser percebidos. 

De 1975 a 1976, faz uma exposição itinerante em cinco cidades 

japonesas. Já na França, o pintor é condecorado pelo presidente da república 

com grande cruz da legião de honra e expõem em Florença pela primeira vez. 

Já nos anos 80, Marc Chagall expõe em Nova Iorque, Genebra e com 

grande alegria estréia sua exposição sobre "Salmos de David" no Musée 

National Message Biblique, em Nice, muito prestigiada. Realiza mais uma 

retrospectiva, agora no Moderna Museet de Estocolmo e no Louisiana 

Museum, na Dinamarca, ficando praticamente dois anos em exposição. 

Em 1983, uma nova retrospectiva é oferecida ao público que frequenta o 

Centre Pompidou de Paris e outras regiões da Europa. 

Infelizmente, no ano de 1985, acontece sua última e grande 

retrospectiva, sendo realizada na Royal Academy of Arts, em Londres e no 

Philadelphia Museum of Art. Marc Chagall morre no dia 28 de março em 

Vence, sua cidade escolhida para viver.  

Um artista que alcançou seus objetivos, , se consagrou por várias vezes 

e de diversas formas, por vários países. Foi um artista que viveu muitos anos, 

podendo assim ter condições para realizar os desejos que sonhou durante sua 

vida, desfrutando-os com alegria e disposição até o dia de sua morte. 

Reconhecido e prestigiado, Chagall nunca deixou de ser aquele menino russo 

que seguia suas tradições e que gostava de sonhar.   

 
 

 

 

2.2  ESTILO DE PINTURA DE CHAGALL 
 

 

Para compreender a arte de Chagall, foi necessário uma 

contextualização na história da pintura moderna, utilizando, para isso, os 

estudos do autor e professor Hebert Read, autor de "Uma História da pintura 

moderna", 2006, onde relata o caminho histórico da arte moderna, 
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principalmente da pintura, apresentando uma visão da história da arte pela vida 

do próprio artista como indivíduo criador. 

Read (2006) comenta que ao observar a história da arte e a vida do 

artista como indivíduo, eles seguem a mesma lei da vida, a da reação, que 

busca equilíbrio na vida estética, mas o que é impossível, pois a estética é 

"permanentemente instável" (p.11). 

É desta forma que a história da arte, como também a história social, se 

apresenta como um caminho inquietante que ao olharmos vemos sempre de 

trás para a frente e só a compreenderemos aopassar. Para o autor Read 

(2006,p.12), “a história da arte é uma história dos modos de percepção visual: 

as várias maneiras de como o homem viu o mundo". Desta forma, ele conclui 

que a arte faz parte da construção da realidade. 

O autor inicia seus estudos na arte moderna com as pinturas do artista 

Cézanne5, ele explica que em vários momentos da história da arte houve 

tentativas de fazer arte "imitativa", como a arte grega, romana e o conhecido e 

importante Renascimento, considerado a arte clássica da Europa. Foram 

períodos em que a arte era vista com o objetivo de imitar, representar a 

natureza em sua realidade, a beleza se tratava de pintar como a natureza 

realmente é, o que Platão6 desprezava, exatamente por se tratar da imitação 

de algo que já é belo em sua realidade, então para que serve? 

Mas quando a arte moderna apareceu, começou uma nova forma a ser 

exercida pelos artistas em suas maneiras de pintar e de observar a vida, muita 

gente discordou de que fosse possível o estilo moderno ser considerado arte, 

onde os artistas pintavam a natureza da forma como que a observavam, a 

desejavam, marcando suas pinceladas com camadas grossas de tintas em 

cores vivas, em uma pureza cromática.  

O primeiro a apresentar uma verdadeira mudança para a história da arte, 

no conceito de Read, foi Cézanne, que estudou as formas geométricas em seu 

volume e delas produziu tridimensionalidade através do modo que pincelava 

suas obras, um traçado cheio de tinta e ordem eas marcas do pincel davam 

textura, criando a ideia de luz e sombra, dando volume ao objeto representado, 

sendo observado por muitos outros artistas, logo foi admirado tanto por 

                                                            
5 Cézanne: Artista francês. 
6 Platão: Filósofo grego. 
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Picasso7 quanto por Chagall. Umas das primeiras obras de Chagall deste 

período pode ser visto a influência nas cores e pinceladas que dançavam entre 

folclore e iconografia russa ao Fovismo8de  Matisse9 idealizado por Chagall, 

(ver figura 20). 

 

 

 
                 Figura 20: O violinista, 1911 
                 Fonte:Chagall, Editora Paisagem,2006. 

 
 

 

No final do século, quando surge o simbolismo que caracterizou a 

pintura européia das últimas duas décadas do século XIX, a chegada das 

                                                            
7 Picasso: Artista espanhol. 
8 Fovismo: palavra de origem francesa com o significado ‐ "feras das cores". Nome dado ao estilo de 
pintar com diversas cores e em tons vivos, fortes e puros. 
9 Matisse: Artista francês que pintava com estilo único de compor com o excesso de cores vivas e fortes 
criando harmonia entre elas. Seu estilo gerou o nome Fauvismo ‐ fovismo. 
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gravuras chinesas, dos arabescos orientais, a perfeição da realidade com sua 

tridimensionalidade e a nova concepção da pintura alegórica e simbólica, 

acompanharam a mudança do olhar dos artistas, que iniciaram uma 

valorização a cor pura no seu máximo valor expressivo. E formas arquetípicas 

eram buscadas para a necessidade do homem em aliviar-se, em encontrar 

estabilidade, como comentou Read(2006, p.26):  

 
 
A arte perdera todas as suas sanções: a sanção divina no 
serviço de deus (pois deus estava morto), a sanção humana no 
serviço da comunidade (pois o homem perdera todos os seus 
elos). À medida que possuía qualquer capacidade de 
expressar-se em termos filosóficos [...] toda essa geração tinha 
consciência daquilo que agora chamamos de dilema 
existencial.  
 
 
 

Desta forma, segundo Read,Van Gogh e Gauguin já pressentiam a 

necessidade de o ser humano criar um meio para se expressar onde por um 

momento pudessem sentir-se vivos. Read (2006, p. 25) também comenta que 

na arte européia estava começando a emergir um novo ímpeto para a 

abstração, onde a harmonia se torna a arte, valorizando os elementos como: 

tom, cor, forma e traços que traziam uma nova estética que expressasse 

sentimentos de alegria ou tristeza. 

 

A antiga linguagem da arte já não era adequada para a 
consciência humana: era preciso estabelecer uma nova 
linguagem, sílaba por sílaba, imagem por imagem, até que a 
arte pudesse mais uma vez ser uma necessidade social tanto 
quanto individual. (READ, 2006, p.29) 
 
 

Nesta época de virada do século, Paris era a capital cultural do mundo, 

muitos artistas dirigiam-se a cidade Luz. Chagall chega a Paris em 1910, na 

mesma época em que Munique atraia artistas estrangeiros como Kandinsky10 e 

Klee11que buscavam a teoria acadêmica e o espírito filosófico que pudesse 

explicar em teorias a prática, caminho que Kandisnky preserva em seus 

                                                            
10Kandinsky: Artista Russo. 
11Klee: Artista Suíço. 
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escritos no qual justifica a arte abstrata como uma necessidade interna do 

artista contemporâneo.  

Para Read, a composição e cor estão subordinadas à ideia e é 

necessário ressaltar o uso da cor que para ele, é muitas vezes descrito como 

"simbólico", uma característica de Marc Chagall em suas pinturas, que se 

utilizava das cores vivas de uma forma única, assim como Matisse, que fica 

conhecido por seu fauvismo12 e serve de inspiração a Chagall, assim como 

Gauguin também serviu: 

 

Chagall mostra-se familiarizado com a nova pintura francesa, 
particularmente com a de Henri Matisse e com a técnica da 
fragmentação da figura... Superfícies enormes, figuras serenas, 
gestos simples, conferem-lhe dignidade*, o cotidiano dos ritos 
judaicos causa-nos deleite ao ser enlevado a uma tranquilidade 
própria dos ícones [...] trabalha com a imagem da circuncisão 
de Cristo, com a imagem  de Madona  com a criança  e José, 
[...] e ao colocar uma historia cristã num cenário cotidiano, 
Chagall situa a sua própria linguagem pictórica entre 
ingenuidade e atitude, tal como o seu grande ideal na época, 
Paul Gauguin, que dispôs o nascimento de Cristo no Pacifico 
do Sul. (WALTHER; METZGER, 2006, .10-12). 

 

 

Chagall encontra-se numa fase em que busca uma linguagem visual que 

corresponda à complexidade das suas concepções com a arte russa, o 

judaísmo e sua descoberta parisiense. Tudo isso revelava uma paixão à 

primeira vista por Paris, o jovem artista russo que acabara de chegar a França, 

encontrava-se mais que em seu país de origem. Suas obras eram 

apresentadas com tonalidades escuras ainda com características russas, mas 

seguidas de pastosas camadas de tinta, com coloridas pinceladas em forma de 

"franja"13, traços marcados com a pincelada, segundo as teorias de pintura da 

época. 

Num período histórico cheio de tradições e mudanças sociais e 

econômicas, a tendência à abstração trouxe formas naturais distorcidas que 

procuraram expressar emoções do mal-estar e do terror que o homem pôde 

sentir na chegada da primeira guerra mundial. Read (2006,p.56) cita o artista 

                                                            
12 Fauvismo: nome dado ao estilo de pintura em que o artista utiliza‐se de cores vivas, fortes e 
contrastantes, significando "Feras das cores". 
13 Franja: termo dado as marcas das pinceladas na tela. 
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Munch14, que tem uma tendência à individualização e à fragmentação, mas de 

forma que haja um isolamento do artista, que para motivar-se e inspirar-se 

passa a contar apenas com sua subjetividade ou introspecção, o que muitos 

artistas deste mesmo período estavam adotando.  

O expressionismo surge com a necessidade de servir ao mundo interior 

do artista, em sua introspecção, busca uma saída dos sentimentos 

angustiantes sentidos pela existência das revoluções, chegada da guerra e 

conflitos sociais, uma mudança de pensamento onde a arte captava e 

expressava o momento mundial. 

Só agora, durante os seus estudos na capital parisiense, distante da 

suas origens, é que Chagall se dedica aos temas que irão distinguir, 

futuramente, o seu estilo. Suas paisagens de infância, da aldeia judaica na 

Rússia, as cenas rurais, imagens do seu mundo cotidiano, fizeram-no observar 

a grande cidade boêmia em que morava agora, as preocupações financeiras e 

realizações pessoais que o faziam persistir no sonho de se tornar um artista 

famoso. Tudo isso refletido por Chagall fez com que ele desenvolvesse uma 

carinhosa e íntima afeição pelo ambiente campestre em que nasceu. Um dos 

motivos de estar sempre presente em seus quadros. Chagall sempre 

classificou suas obras por ciclos, um relógio pessoal, onde há uma organização 

interior e perceptível a sua vida. Então, ele consegue dar um novo início ao 

chegar na França, reproduzir diversos motivos, temas na vida real que servirão 

de composição pictórica.  

E ao voltar para a sua cidade natal, em uma visita, ele permanece mais 

tempo do que imaginou, mas aproveita para se casar e construir uma carreira 

acadêmica, sendo intitulado a comissário e diretor da Academia de Belas Artes 

de Vitebsk, já que a guerra estava acontecendo e ele não conseguiria sair da 

Rússia tão cedo. 

Vitebsk começa a ser um centro artístico na Rússia, o que fez com que 

atraísse artistas renomados para lá. A necessidade de bons professores e 

artistas uniu um bom grupo boêmio na cidade, o que fez com que a arte 

Suprematista15 ficasse em evidência. A arte de Malevich16 trouxera para a 

                                                            
14Munch: Artista Norueguês. 
15 Suprematista: termo usado para o estilo de pintura abstrata geométrica. 
16Malevich: Artista Russo conhecido por seu estilo suprematista. 
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cidade de Vitebsk, cidade natal de Chagall, um olhar para um novo estilo 

artístico, refletindo um mundo introspectivo e simples na forma de apresentar o 

objeto pintado. A arte que se propagava no momento era uma arte considerada 

sem nenhum ponto de referência da realidade exterior, sendo uma busca pela 

alegoria abstrata da cor em sua reflexão, o que não agradava Chagall, isso 

mais tarde seria o motivo de sua demissão da Academia Livre, a qual declarou 

que a arte agora era "suprematista", deixando o estilo de Chagall em baixa. 

Mesmo que Chagall não gostasse desse estilo de pintura, ele já tinha 

sido influenciado na busca do equilíbrio contemplativo das formas geométricas 

e monocromáticas. Um exemplo é a obra "A vida rural" de 1919 (ver fig.21), 

onde pode-se observar a influência de Malevich e suas formas suprematistas, 

mesmo com o uso das formas geométricas, Chagall utiliza-se de figuras e 

temas de sua infância na Rússia, construindo uma obra narrativa. 

 

 
                    Figura 21: A vida rural, 1919. 
                    Fonte:Chagall, Editora Paisagem,2006. 
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Chagall se anima depois desta construção abstrata em seu 
padrão pessoal, dando uma outra interpretação às áreas da 
cor, declarando-os como sendo setores da realidade [...] como 
exemplos de arquétipos. (WALTER; METZGER, 2006, p.48). 
 
 

A ordem calma da geometria, que era também para Malevich metáfora 

para o mundo interior, é concretizada por Chagall numa existência mínima de 

elementos, demonstrando uma cena da vida cotidiana de sua infância. 

Chagall também é influenciado pelo cubismo, mas por intermédio de 

Robert Delaunay17. Ambos, Chagall e Delaunay, pouco interessavam-se pelo 

objeto concreto, que os cubistas admiravam em suas pinturas. Na biografia de 

Chagall (2006, p.18),a influência do cubismo na vida do artista é apresentada 

como uma linguagem, na qual exprimia a magia do mundo,onde os objetos tem 

um valor funcional, mediante os quais era possível converter fantasias e 

vivências, desejos e visões numa lógica figurativa e compreensível. 

 

Eu, pessoalmente, não creio que tendências cientificas possam 
ser úteis à arte. O impressionismo e o cubismo são-me 
estranhos. A arte parece me ser sobretudo, um estado anímico. 
(IBIDEM, p.22). 
 

 

Chagall, em 1911, demonstrava em suas pinturas a influência do 

cubismo, com elementos geométricos e identidade russa que prevalecia em 

seu estilo. Mas segundo Chagall, o cubismo se importava demais com a forma 

arquitetônica, enquanto sua preferência era por "une figuration anti-logique" (a 

figura ilógica). 

 

A procura aventureira das mensagens secretas nas coisas. Os 
acontecimentos da infância, que se espelham no mundo 
figurativo de Chagall estão implantados nas tradições da sua 
origem, no pensamento anti-racional da Rússia e na rigorosa 
ausência da arte figurativa no judaísmo. Neste sentido, os 
cenários de Chagall nunca estão isolados de um mundo de 
ideias místicas, o qual transforma, antes de tudo, os motivos 
em símbolos, em representantes de uma realidade invisível 
(WALTER; METZGER,2006, p.24). 

 

                                                            
17Delaunay: Artista francês. 



70 
 

 

Na sua primeira fase em Paris, Chagall analisou seus motivos, o seu 

mundo de vivências, posicionou sensações e recordações ao lado umas das 

outras cobriam a tela. Num período mais tardio dos anos parisienses, dirige a 

sua atenção, cada vez mais, para a cena principal que domina toda a 

composição e para a redução dos seus pensamentos. A vida rústica na Rússia 

que serviu de modelo nas obras de Chagall aparece na obra com um ar 

atmosférico da cor na fase inicial de suas pinturas, mas aos poucos ele deixa 

as tendências atuais do Surrealismo18 substituir as influencias deixadas pelo 

cubismo.  

André Breton, o autor do Manifesto do Surrealismo, comenta as 

qualidades poéticas de Chagall, dizendo que “com Chagall, e apenas com ele, 

é que a metáfora consegue a sua entrada triunfal na pintura" (WALTER; 

METZGER, 2006, p.54). 

Em suas primeiras pinturas, ele brinca com a imagem do parto, onde diz 

ser uma experiência familiar, e pinta como ícone da sagrada família o 

nascimento de Cristo, cena que descreve como uma experiência pessoal. O 

parto faz referência a uma independência cultural, onde apresenta o percurso 

que faz em busca da liberdade de expressão, envolvendo elementos diversos 

nesse caminho. 

Chagall dizia que todas as coisas da bíblia, dos profetas o exaltavam, 

são coisas ligadas a alma, estão presentes na alma, como a música de Mozart. 

 
 
"Não é cópia, mas vinha de sua alma, simplesmente copia o 
que vinha para ele em sua alma... Sua realidade nós 
vimos...Minha alma canta...Escolhi pintar minha janela para 
voar para o outro mundo...19 (CHAGALL, 1975) 

 

 

 Em todo caso, Chagall encontra o seu jeito de pintar, envolvendo-se 

com o simbolismo, com um mundo imaginário pessoal, onde sua cabeça e 

espírito se separam do corpo, desencaixando o mundo figurativo tradicional. 

                                                            
18 Surrealismo: estilo artístico que utiliza‐se do inconsciente para criar imagens "além do real". 
19ibidem, 2003. 
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E é por isso que ele é chamado pelo poeta e amigo Apollonaire20 de 

'Surnaturel' (sobrenatural): "A arte de pintar estruturas novas a partir de 

elementos que não foram extraídos da esfera visual, mas sim criados 

inteiramente pelo próprio artista e por ele dotado com a plenitude da 

realidade."Isso seria o que mais tarde definiria o estilo Surrealista, que nascia 

para definir o pensamento dos artistas modernos. Neste mesmo período, 

Chagall modifica sua própria assinatura, associando significados cabalísticos.  

 
 
Poeta, sonhador, extravagante, durante toda a sua vida foi o 
papel do individualista e do artista introvertido que melhor se 
ajustava à sua pessoa. Como judeu, ignorado soberanamente 
a velha proibição de figurar imagens, como russo, dominando a 
sua habitual modéstia [...] Chagall fixou-se na elegância 
mundana do salão artístico e é como uma espécie de peregrino 
entre os diversos mundos. [...] o charme do individualista 
[...](WALTER/ METZGER, 2006, p.7) 

 

 

Read (2003) denomina este momento como: o momento de libertação a 

partir do qual todo o futuro das artes plásticas do Ocidente se irradiaria em toda 

a sua diversidade" [...] Seus pensamentos sobre a arte abstrata e simbólica 

podem ser considerados precursores que constituíram uma das principais 

características do movimento Surrealista. Servindo de apelo àsensibilidade 

humana graças à organização que confere às sensações visuais e táteis. 

 

 

A sua obra profundamente religiosa e ligada à sua terra natal, é 
porventura o mais penetrante apelo à tolerância e ao respeito, 
perante tudo que é diferente, que a arte moderna jamais 
produziu. (WALTER/ METZGER, 2006,p.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
20Apollonaire: Escritor e poeta do início do século XX. 
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     Figura 22: Chagall na sala de visitas de L'Aulnette, Orgeval, 1949 
     Fonte: Museu de Mensagem Bíblica, Nice, 2013. 

 
 

 

 
 

 

2.2.1 - Simbolismo de Chagall 
 

 

As pinturas realizadas por Chagall se baseiam em um simbolismo, pois 

ao mesmo tempo que pertence a um mundo individual e particular do artista, 

denominado de "mundo Chagalliano", é também um mundo com signos, 

símbolos universais, onde podem ser comparados, ou melhor, compreendidos 

por arquétipos. 
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Para esta pesquisa, a primeira análise foi observar as características dos 

símbolos abordados por Chagall. Certas figuras, certos objetos, como: casais 

de amantes, animais, músicos,buquês de flores, a lua, a vila na Rússia...  

surgem em uma ordem contraditória, liberando as noções habituais da visão. 

Como uma poesia moderna, estas imagens existem para si, sendo arranjos 

organizados para dar um contexto habitual e integrar-se também a elementos 

autônomos, originando uma nova estética, uma narrativa visual. 

Na pintura de Chagall, esses elementos são valorizados, dando à pintura 

uma relação entre signo e conteúdo, deslocando o signo para o simbólico. Isso 

pode ser encontrado no livro "Le petit dicionaire Chagall em 52 symboles", 

(FORAY, 2013), que explica alguns símbolos muito utilizados e encontrados 

nas obras de Chagall relativos a uma segunda análise sobre a composição 

visual das obras, que contém variações criadas pelo artista através de suas 

experiências, compondo suas figuras inconscientes aplicadas por seu 

conhecimento de significados simbólicos, como ele alega algumas vezes em 

sua pintura. Mas há um grande esforço obtido nas imagens mais precisas de 

seus processos criativos que conseguem passar imagens com definições 

puras. 

A experiência de Chagall em suas obras traz um vocabulário 

iconográfico consagrado, pois exprime a riqueza dos símbolos, e desta forma, 

suas obras transformam-se em uma leitura poética universal, como disse o 

jornalista Jean- Yves Patte ao entrevistar Chagall (1971): "O inventor de um 

bestiário próprio [...] universal."  

A obra a seguir (ver figura 23 ) apresenta o pintor como um animal, um 

bode, que simboliza o seu lado carnal, desejos humanos, representando o seu 

amor por Bella em forma de desejo. 
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                  Figura 23:Sonho de uma noite de verão, 1939. 
                    Fonte:Apocalink, online,2006. 
 

 

 

 

Os primeiros momentos de Chagall em Paris, de 1911 a 1914, fizeram 

com que ele sentisse a influência entre a cultura judaica russa e a modernidade 

parisiense, ele não quis ter que escolher entre elas, apenas seguiu o seu 

instinto e compreendeu bem a subjetividade da arte moderna, realizando 

assim, o que Paris permitiu; começou a construir sua identidade de 
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artistamodernista sem deixar sua cultura original marcada pelo simbolismo 

contraditório ao judaísmo, mas muito apreciado pela Rússia antiga. 

Conduzido ao cubismo, Chagall segue seus primeiros amigos 

parisienses, Léger, Gleizes e Delaunay, e ao mesmo tempo introduz elementos 

próprios de sua cultura. Ele realizava no ano de 1912 uma tela cubista-

futurística muito convincente sobre um tema ultrapassado para as vanguardas 

da época: "Adão e Eva", mostrando a grande influência existente na época com 

o cubismo, futurismo, e mais tarde com o abstracionismo. Todos esses estilos 

de pintura fizeram Chagall evoluir em seu estilo individual, criando um mundo 

mágico simbólico. 

Chagall transgrediu um outro limite da arte moderna no início do século 

XX, usou da subjetividade, da narrativa e da alegoria, apresentando uma pré- 

disposição ao Surrealismo. A relação da cor em Chagall é apresentada de 

forma diferenciada em suas cenas e temas de personagens exclusivospara o 

campo da arte moderna, anjos ou casais de amantes, ilustração da bíblia, tudo 

que possa interessar a arte contemporânea de forma alegórica, simbolicamente 

uma poesia visual com modernidade.  

Em sua biografia, ele evoca todos os momentos de lembrança de sua 

infância, formando imagens de personagens ou de objetos que tenham 

significado simbólico em sua vida. Chagall é considerado criativo e ocupa um 

largo espaço na arte moderna por suas pinturas experimentais e experiências 

figurativas que ocupam o centro de sua arte. Os tempos modernos liberaram os 

artistas de servirem a alguns temas relativos, agora, a liberdade de escolha de 

temas faz com que cada artista busque sua identidade, apresentando a 

necessidade e sentimentos de cada artista da época. Chagall utiliza-se desta 

liberdade de temas e recorre ao amore símbolos que ilustrem ou narrem suas 

pinturas emotivas. 

 

Deus, a perspectiva, a cor, a Bíblia, formas e linhas , tradições 
e aquilo a que chamamos - o humano- amor, proteção, família, 
escola, educação, a palavra dos Profetas e também a vida com 
Cristo, tudo isso andava fora dos eixos. Talvez eu estivesse, 
por vezes, também consumido por dúvidas e por isso pintava 
um mundo [...]no espaço dos meus quadros (WALTER; 
METZGER, 2006, p.82). 
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O universo de Chagall apresenta sempre um mundo mágico, lúdico, 

onde as cenas de sua infância ou referência de sua terra natal tenham a forma 

encantadora de um conto. Além disso, traz sempre figuras como cavalos e 

diversos animais, músicos como os violinistas, lua cheia, flores, anjos ou 

pinturas que gerem a genealogia de sua história de vida. No decorrer de sua 

vida, criou enigmas que buscam simbolicamente fazer um universo poético 

existente. 
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2.3  A OBRA "OS NOIVOS E OS TRÊS MÚSICOS" 
 

 

 
                 Figura 24: Os noivos e os três músicos, 1972-77. 
                 Fonte: Webdebee, 2014, online. 

 

 

 

A obra analisada nesta pesquisa é intitulada "Os noivos e os três 

músicos", sua pintura é datada entre1972 a 1977, época em que o artista se 
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voltava a temas religiosos e, como sempre, ao amor, fosse ele humano ou 

divino. 

 

A última fase da sua obra dá a impressão de se afastar, cada 
vez mais, de ambos os pontos de partida da sua existência 
pictórica, da tradição judaico-ortodoxa e do folclore russo. A 
implantação dos temas figurativos na sabedoria cultural de uma 
pequena aldeia russa [...] da fé cristã ou de percepções 
directas, adquiridas na vida quotidiana. [...] além disso, o 
conteúdo dos símbolos, dos quais se serve constantemente, 
[...] a sua linguagem imagética parece estar mais marcada por 
preferências pessoais, desenvolvidas ao longo dos anos 
[...](WALTER; METZGER, 2006, p.77). 
 
 
 

Desta forma, a análise da obra será baseada no simbolismo de Chagall, 

e com isso, não se pode esquecer que há uma tradição enraizada no folclore 

russo, o qual Chagall sempre fez questão de relembrar em suas pinturas, além 

de suas crenças mais profundas do misticismo judaico, onde recorre às 

imagens significativas da cabala. 

A obra faz referência a um casal de noivos, onde é possível observar o 

traje social que o casal veste.No entanto, na obra de Marc Chagall, o 

simbolismo aparece na imagem dos noivos que faz referência a seu primeiro 

casamento com sua esposa Bella, a sua noiva amada que o acompanhou para 

com ele desfrutar o que o mundo oferecia. Bella foi com quem realmente trocou 

a aliança (com quem casou na tradição judaica), e é esta aliança que simboliza 

a união do casal, ou no caso do judaísmo, a união com Deus. 

 

 

Mal eu abria a janela, afluía com ela logo de todos os lados um 
azul celeste, amor e também flores. Vestida toda de branco ou 
toda de preto, há muito que ela já existia nos meus quadros 
como um fantasma, como estimulo de minha arte" (WALTER; 
METZGER, 2006, p.38). 
 
 
 

Deve-se lembrar que Chagall adorava pintar sua noiva Bella e flores. 

"para exprimir linguisticamente por uma imagem pintada a sua felicidade com 

Bella"(ibidem, 2006, 40). Uma vez disse em uma entrevista que o que gostou 

em Paris foi que todos os lugares por onde passava em Paris tinha flores. 
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                 Figura 25: Chagall e Bella em frente a obra "O casal de noivos", 1939. 
                 Fonte: Chagall, Editora Globo, 2009. 
 

 

 

Na obra analisada, pode-se ver ao fundo a cidade de Vitebsk, cidade 

onde Chagall nasceu, que fica na antiga Bielo-Rússia, hoje Rússia.  

 
 
Chagall sente [...] com uma precisão extraordinária a mística 
quase imperceptível, porém assustadora, do cotidiano russo. 
Assim são as imagens de Vitebsk - uma província sonolenta e 
acinzentada [...] um encontro de amantes desajeitados sob 
uma claridade terna perdido, virgem e inocente, jorre a tão 
esperada luz sobre nossa arte da capital [...] que de lá virão as 
novas forças ( MAGALHÃES, 2009, p.15-16). 

 

 

Chagall retratou sua cidade natal até o ultimo dia de sua vida. Ele 

sempre buscou pintar suas raízes da pequena vila russa, a qual sentia 
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saudades, porém , nunca quis voltar. Ele dizia que já havia passado muitos 

anos, muitas coisas aconteceram, ela esta dentro de mim, e é melhor deixar 

essa imagem, não se deve mexer na imagem que se tem. Assim, Chagall 

preferir guardar a imagem da velha cidade que nascera.  

Pode-se dizer que Chagall revisitava sua cidade natal sempre que a 

pintava, em sua imaginação ao pincelar a forma da cidade, refletia toda a vida 

que tivera. A cada pincelada lembrava das curvas das esquinas, do chão de 

terra e pedra, das madeiras em que as casas eram feitas, era assim que 

Chagall gostava de lembrar e era assim que devia permanecer em sua 

memória. Na psicologia há toda uma explicação do porque Chagall gostava 

sempre de pintar a sua cidade na Rússia.  

Mas neste estudo será analisado os elementos da obra como sendo 

significativos para Chagall, de modo, que sirvam de símbolos particulares que 

se amplificam a símbolos universais, como o próprio artista gostava de 

dizer.Então pode-se pensar que sua memória artística, a qual retrata com 

carinho a sua cidade natal, serve de símbolo para apresentar as mudanças da 

vida de Chagall, sua origem, sua saudade,o centro familiar, o lar onde tudo 

começou , para os judeus a vila onde vivem é considerada comunidade, 

praticamente tudo é baseado nesse convívio do dia-a-dia entre a população de 

sua comunidade e seu ambiente, suas raízes, esse pensamento é parecido 

com a idéia de tribo, mas para os judeus dessa época já se tinha o 

reconhecimento de comunidade, criando - se uma comunidade afetiva à 

memória individual, por exemplo de Chagall.Trazendo a lembrança de seu 

passado e sua formação, são elementos significativos que se adaptam a 

imagem de Vitebsk, (ver figura 26). 
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              Figura 26: Vitebsk, 1997. 
              Fonte:Google, online. 

 

 

A imagem dos três músicos pode ser observa no canto direito da pintura, 

onde cada um segura o seu instrumento musical e tem seu tom cromático, que 

não foge ao tom da tela em geral e cria uma harmonia com o todo. Partindo 

deste detalhe, os músicos têm toda uma simbologia que pode ser encontrada e 

analisada nos textos e hinos da Cabala,tanto nas cores discretas como na 

simbologia do trio, o número três. No misticismo judaico ou no cristianismo as 

cores partem para as cores trinas: poder, sabedoria e amor. No hino que será 

apresentado mais abaixo o simbolismo dos músicos representa os três ramos, 

que são almas que provêm da sapiência. Os três ramos são considerados a 

graça, o julgamento e o amor pacificador. Há também, a alusão ao símbolo dos 

três ramos no cristianismo que simbolizam as três graças divinas. 

Acima dos músicos, encontra-se um homem, como um andarilho, 

perambulando pela noite de lua cheia, à espera do amanhecer, o caminho que 

segue o levará até o cordeiro se observar a linhada perspectiva formada na 

pintura através do chão e da cidade. Chagall gostava sempre de retratar em 

suas pinturas um judeu errante (ver figura 27), que simboliza o judeu que erra 

como todo ser humano, se desvia para caminho errado e pede por uma 

oportunidade de perdão.  
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O homem simboliza a solidão, o judeu que continua a pensar no seu 

futuro, como Chagall disse retratar o judeu errante em seus quadros, dizia 

também, que era símbolo de uma Israel teimosa, se referindo ao povo judeu 

considerado um povo difícil em sua teimosia, como uma vaca teimosa, ele 

completava falando. "O judeu errante passa por cima da Tora" (IBIDEM, 2006, 

p.65). Esse judeu errante relembra a história do novo testamento, com 

Asevero, o Judeu Errante, "que vagueia por esse mundo infinito sem saber qual 

será o seu futuro".  (IBIDEM, 2006, p.61). 

 

 

 
                Figura 27: Sobre Vitebsk, 1915-20. 
                Fonte: Chagall, Editora Globo, 2009. 

 

 

Nesta imagem acima pode-se observar o judeu errante voando por cima 

da cidade de Vitebsk. O comentário desta obra por Chagall relata que ele quis 

demonstrar a "solidão, a tristeza de uma cidade abandonada", vazia pela 

guerra que se iniciava em 1914.  
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   Figura 28: Detalhe do judeu errante na obra "Os noivos e os três músicos", 1972. 

               Fonte: Webdebee, 2014, online. 
 
 

 

Voltando a analisar a obra "Os noivos e os três músicos", pode-se 

perceber o mesmo judeu errante na pintura (ver figura 28), aparecendo 

discretamente, porem, praticamente ao centro da obra, como uma sombra na 

madrugada, mas nesta obra pode-se ver que o judeu segue em direção ao 

cordeiro em vermelho, com intenção de oferecer a idéia de que sobe a rua, 

formando uma linha diagonal inclinada para a esquerda do quadro. 

Seguindo a descrição da obra, é possível ver na imagem que é o 

principal objeto de análise desta pesquisa, a imagem do cordeiro acima dos 

noivos, estando o animal pintado em vermelho, podendo trazer o significado de 

sangue e amor, (ver figura 29). 
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  Figura 29: Detalhe do cordeiro na obra "Os noivos e os três músicos", 1972. 

              Fonte: Webdebee, 2014, online. 
 
 

 

A cor vermelha simboliza o sangue em muitas ocasiões, como neste 

caso, pode-se perceber e fazer referência ao sangue derramado no sacrifício 

pelos judeus ao realizarem o ritual do Pessach, que oferece um cordeiro em 

sacrifício a Deus em agradecimento a misericórdia divina e a renovação da 

aliança ao saírem do Egito, como também, encontra-se no cristianismo a idéia 

do sangue de Jesus Cristo para salvar a humanidade dos pecados cometidos 

desde Adão e Eva, conhecido por pecado original. 

 Então, o sangue neste caso pode representar a idéia do amor 

incondicional, da purificação, como também é no sangue que encontra-se a 

vida, trazendo a idéia neste caso, de renovo, ressurreição e vida aqueles que 

foram envolvidos com sangue do cordeiro. 

 Os noivos chamam mais a atenção na pintura, logo se percebe a lua 

com sua cor amarela alaranjada forte (ver figura 30), dominando o ambiente 

com sua cor quente, mas ao mesmo tempo se une ao cordeiro em vermelho, 

deixando uma atenção ao céu, tornando-o misterioso, como o amanhecer, toda 

magia do crepúsculo. 
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     Figura 30: Detalhe da Lua na obra "Os noivos e os três músicos", 1972. 
     Fonte: Webdebee, 2014, online. 
 

 

 

 Os pequenos detalhes chamam a atenção apenas àqueles bons 

observadores, o homem solitário se apresenta na pintura, mas logo o 

esquecemos ao seguir o caminho que ele percorrerá, mas, delicadamente, ele 

leva os olhares do observador ao cordeiro.  

Assim como os músicos aparecem com uma flor desabrochando no 

canto inferior da pintura, as cores, contrapondo também o cordeiro e a Lua, 

como um reflexo na água. No judaísmo há um ritual para os instrumentos 

musicais, onde se corta o chifre do bode para fazer o chofer, instrumento de 

sopro que liga o céu e a terra, através da simbologia do vento, o ar etéreo, e 

pode ser apresentado antes dos rituais, que se valorizam a sonoridade e a 

música, considerada comunicação divina com a alma.A linha diagonal ao olhar 

os músicos acompanha o caminho trilhado pelo homem solitário, que pode 

representar o judeu errante que volta para casa, (ver figura 31). 
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    Figura 31: Detalhe dos músicos na obra "Os noivos e os três músicos", 1972. 
    Fonte: Webdebee, 2014, online. 
 

 

 

Na Cabala, encontra-se um hino que é cantado pelos cabalistas na noite 

de sexta para sábado, esta cerimônia é conhecida pelos judeus como Shabbat, 

o "dia sagrado" ou o "dia da cabala". Este dia é o sábado, o dia mais 

importante para o judaísmo, pois foi o dia em que Deus deu para descansarem 

e se purificarem, considerado o dia da Luz divina que percorrerá durante a 

semana que se iniciará.  

A passagem da sexta para o sábado é simbolizada em um ritual de 

bodas cerimoniais, recebendo o nome "A Noiva", nome dado as bodas 

sagradas com significados contidos no simbolismo do Shabbat, que consta o 

aspecto feminino e masculino de Deus, por isso a relação com o casal de 

noivos levando a ideia do casamento, união dos dois gêneros. 
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              Figura 32: Detalhe dos noivos na obra "Os noivos e os três músicos", 1972. 
              Fonte: Webdebee, 2014, online. 

 

 

 Pode-se dizer que os aspectos feminino e masculino de Deus se 

unificam como em um casamento, em uma aliança de amor.Um momento 

importante para os noivos, já que vão passar a primeira noite juntos, um 

renascimento que simboliza o começo da história do casal. (ver figura 32) 

 

Neste sentido, nenhum feriado poderia ser interpretado mais 
apropriadamente como uma festa de casamento sagrado do 
que a Festa das Semanas, ao décimo-quinto dia depois da 
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Páscoa judaica. Este feriado, comemorando a Revelação do 
Monte Sinai, que de acordo com a Torá teve lugar cinquenta 
dias após o êxodo do Egito, é a celebração da Aliança entre 
Deus e Israel [..] atribuíam um significado místico especial à 
véspera deste feriado. Pois, nessa noite da véspera, a noiva 
apronta-se para as núpcias com o noivo [...] acrescentando 
interpretações místicas de seus segredos, adorna a noiva de 
modo devido e regozija-se com ela durante a noite toda [...] 
(SCHOLEM, 2012,p.166) 

 

 

 Se analisarmos este hino com a obra "Os noivos e os três músicos" é 

possível relacioná-lo com os elementos simbólicos da obra.  Os noivos, a noite, 

a Lua, os músicos e o cordeiro simbolizam o sacrifício, penetrando assim, no 

mundo simbólico da cabala judaica, o sacrifício a Deus em pedido de perdão, 

purificação e agradecimento pela salvação e recomeço.  

 

"[...] Entre a direita e a esquerda 
a Noiva se aproxima 
em jóias sagradas 
e vestes festivas. 
 
Seu esposo abraça-a  
em seus fundamentos*, 
dá-lhe satisfação, 
espreme sua força. [...] 
 
a fim de gerar almas 
e espíritos novos 
nos trinta e dois caminhos 
e três ramos*. [...] 
 
Todos os mundos são formados 
e selados dentro dela,  
mas todos brilham  
do "Ancião dos Dias".  
 
Em direção ao sul coloco  
o candelabro místico, 
Faço lugar ao norte  
para a mesa com os pães. 
 
Com vinho nos cálices 
e fardos de mirto 
para fortificar os Noivos 
pois eles estão fracos.[...] 
 
Deixai a Schekiná ser envolvida  
por seis filões sabáticos 
ligados por todos os lados 
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com o Santuário Celestial. 
 
Enfraquecidas e banidas 
as forças impuras, 
os demônios ameaçadores 
agora estão em grilhões. 
(SCHOLEM,2012, p.172,173) 

  

Além do simbolismo do Shabbat, o qual o hino cabalístico se refere " A 

noiva", é possível ver a importância deste dia para os judeus, assim como para 

Chagall. O simbolismo da Noiva é referente ao "noivo, Deus; e a virgem, 

Israel", o povo e sua aliança.  

 

"Temos aqui uma mistura de alegoria e simbolismo dos mais 
puros, [...] a ideia do casamento da Schehiná (unidade com 
Deus) com seu Senhor é um símbolo a exprimir algo que 
transcende as imagens." (SCHOLEM, 2012, p.168) 

  

 

 Na linguagem cabalística, o simbolismo se torna frequente e muito 

valorizado, é chamado de merkabá, "a carruagem de Deus", que significa o 

mundo dos arquétipos.  

 Os símbolos universais, conhecidos por arquétipos, desempenham um 

papel importante nas estruturas religiosas, tem elementos formais de maior 

universalidade e misticismo. A Cabala "fornece os tradicionais símbolos 

cabalísticos que descrevem ou interpretam o caminho do místico judeu em 

direção à experiência do divino [...]". (IBIDEM, 2012, p.28). Esse caminho, ou 

esses símbolos tradicionais são os conceitos judaicos do puro temor e do puro 

amor a Deus. 

 Os símbolos descrevem a experiência com o divino e traz função para o 

aspecto psicológico individual e na comunidade humana. "[...] uma das funções 

principais dos símbolos religiosos consiste na preservação da vitalidade da 

experiência religiosa [...]" (SCHOLEM, 2012, p.32) 

O cordeiro no judaísmo é visto como símbolo de sacrifício, através dele 

é possível conseguir a salvação do povo judeu e é desta forma que eles 

agradecem a Deus por sua misericórdia e amor ao povo israelense, pois 

através do sangue do cordeiro Deus libertou-os da escravidão no Egito. 
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Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste 
mês tome cada um para si um cordeiro,segundo as casas dos 
pais, um cordeiro para cada família.[...] 
O cordeiro,ou cabrito, será sem mácula, um macho de um 
ano,o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. 
E o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês, e todo o 
ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. 
E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na 
verga da porta, nas casas em que o comerem. 
E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães 
ázimos; com ervas amargosas a comerão.[...]E nada dele 
deixareis até amanhã; mas o que dele ficar até amanhã, 
queimareis no fogo. 
Assim pois o comereis: Os vossos lombos cingidos, os vossos 
sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão; e o comereis 
apressadamente; esta é a páscoa do Senhor. [...] Então direis: 
Este é o sacrifício da páscoa ao Senhor, que passou as casas 
dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou 
as nossas casas. Então o povo inclinou-se, e adorou. 
(Êxodo 12:3-11, 27. BIBLIA SAGRADA). 
 
 
 

Este sacrifício do cordeiro que o povo judeu, assim como Chagall, 

compreende como amor, também é símbolo do Cristianismo. Sendo este um 

símbolo que obtém o mesmo significado para o cristão, mas relacionando-o 

com a imagem de Jesus Cristo, como consta no texto bíblico: "No dia seguinte 

João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira 

o pecado do mundo." (Evangelho de João 1:29). 

Para os cristãos, o cordeiro simboliza o Amor de Deus, sendo oferecido 

através de Jesus, filho de Deus que ao ser batizado se torna o Cristo, e assim, 

"o Cordeiro de Deus" que foi sacrificado para redimir o pecado da humanidade, 

perdoar, purificar e salvar o mundo, como encontra-se na bíblia: "Nisto se 

manifestou o amor de Deus para conosco: que Deus enviou seu Filho unigênito 

ao mundo, para que por ele vivamos". (1 João 4:9) e em João 3:16 considerado 

um capítulo mais popular: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu 

o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 

tenha a vida eterna". 

Para os judeus, o cordeiro simboliza a Páscoa, conhecido como 

Pessach em hebraico, uma cerimônia sagrada, ligada ao sacrifício do animal 

que simboliza o Amor de Deus pelos judeus ao terem suas famílias salvas das 

pragas do Egito que mataram quem não tivesse derramado o sangue do 
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cordeiro nos batentes das portas das casas, libertando-os do mal, purificando e 

abençoando-os. Assim, tornando-os livres dos pecados, salvando-os e dando-

lhes um recomeço, como no Cristianismo com a imagem do Cristo. 

 

E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela 
resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o 
Cordeiro é a sua lâmpada (Apocalipse 19:9 e 21:23). 

 

 

 O Pessach é um feriado muito importante para os judeus, assim, como a 

Páscoa para os cristãos, no início o sacrifício comemorava a chegada da 

primavera na primeira noite de lua cheia do quarto mês, depois ampliou para 

além de um ritual sagrado de solstício, comemorava-se o dia do exílio, quando 

houve a salvação e renovação do povo judeu através do sacrifício do cordeiro 

que simboliza o amor de Deus para com o povo escolhido criando assim a 

conhecida aliança com Deus. Tornando-se um ritual de tradição cultural e 

religiosa.  

 E é neste ritual simbolizado pelo sacrifício do cordeiro que é possível 

encontrar o amor. O amor puro, divino, encontrado também no Cristianismo, 

onde o símbolo do cordeiro faz referência a Jesus Cristo, significando o Amor 

de Deus oferecido à humanidade, trazendo o perdão e a salvação universal.  

 Ao relacionar este amor com a imagem dos noivos na obra de Chagall 

pode-se perceber a ideia do amor. O amor ao qual o artista refere-se ao 

retratar sua noiva Bella, que traz beleza e harmonia, simbolizando algo divino, 

o amor, sendo este puro e incondicional, o mesmo significado que o cordeiro 

representa tanto para a religião judaica como para a religião cristã.  

 O cordeiro no judaísmo é usado para relembrar os momentos 

importantes da história do povo judeu, seu sacrifício ainda é considerado uma 

aliança com o divino e desta forma é apresentada a ideia de amor e temor por 

Deus. Pois o fato é que o cordeiro representa a união do homem com Deus, 

com o sacrifício do cordeiro apresenta-se a salvação do povo judeu, assim 

como o cordeiro representa o animal sacrificado a Deus em agradecimento do 

seu amor ao povo. 
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3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 O simbolismo do cordeiro na obra específica "Os noivos e os três 

músicos", de Marc Chagall,tratado nesta pesquisa, pode ser compreendido 

através dos caminhos e pensamentos do judaísmo e da cabala considerados 

pelo artista um dos seus meios de inspiração.   

 Além disso, percebe-se uma relação entre os elementos de suas obras 

onde apresenta os traços principais de suas pinturas sobre o amor, isso facilita 

a compreensão do simbolismo na obra analisada para a realização desta 

pesquisa. 

A obra estudada "Os noivos e os três músicos" traz a ideia do amor não 

somente pela imagem dos noivos, mas também é simbolizado pela imagem do 

cordeiro acima da cabeça dos noivos e dos mais elementos que completam a 

pintura. 

 Chagall seguia o judaísmo rassídico originário da ideia de um Deus mais 

amoroso, na crença mais espiritualizada que crê em uma unidade com o divino 

e na alegria da vida, sendo simbolizadas em imagens que narram as 

experiências de Chagall e seu mundo místico. 

 E é com este misticismo que o quadro "Os noivos e os três músicos" foi 

pintado pelo artista, com o intuito de fazer uma referência ao Amor, simbolizado 

pelo cordeiro em vermelho e os outros elementos da obra. Chagall disse uma 

vez: "Na nossa vida há uma única cor, como na paleta de um artista que provê 

o significado de vida e arte. É a cor de amor."21 

 Chagall como um bom religioso buscava sempre pintar suas 

experiências do mundo real com aspectos simbólicos de sua tradição russa, 

apresentando sua vida como um mundo mágico, como se fosse mais um 

espetáculo lúdico de sua carreira. Chagall sabia que era importante trazer 

beleza para a realidade, pois tudo que viu em vida foi bastante forte para um 

homem que passou por duas guerras mundiais, pelo exílio e pela perda de sua 

companheira de vida cedo demais.  

                                                            
21 Retirado do site Era uma vez. (http://eraumavezumgirassol.blogspot.com.br, visitado 12/09/2014, às 
13:17hs.. 
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 Assim, o artista tentava sempre reproduzir belos pensamentos de suas 

experiências reais, buscando pintar algo belo, mágico e harmonioso,que desse 

alegria ao seu mundo particular. Esse estilo onírico muito usado por ele é 

descrito na cabala como necessário para completar o aspecto simbólico que 

descreve a experiência com o divino.  

 Ao estudar sobre Chagall é possível compreender que em suas pinturas 

existe dois mundos, representando o passado trágico e a espera pelo futuro, 

fantasia. 

 O artista apresenta em suas telas aspectos de suas raízes judaicas e ao 

longo dos anos inclui elementos do cristianismo que se familiarizou ao criar 

diversos vitrais para igrejas e obras com temas religiosos judaico-cristão. 

 Chagall dizia que pintava para o mundo o que estava em seu coração: 

"Para mim o amor é a verdadeira cor, o verdadeiro material de arte!"22. E dizia 

também que na psicologia para ele a força é física, como a flor e a pedra, que 

são iguais, são coisas que vemos, mas a moral está comparada a atmosfera, 

ao invisível, ao ar, está aí. 

 E é esse aspecto sublime, que faz Chagall ser reconhecido como um 

grande artista. Ele traz elementos reais os transmite de forma mágica e 

encantadora, produzindo uma obra figurativa com temas reais através de 

elementos simbólicos que se apresentam como um sonho, trazendo uma 

beleza ao mundo real.  

 Arte e religião sempre caminharam juntas, são praticamente 

inseparáveis, a arte serve a religião, sendo o meio do sagrado se apresentar a 

nós. Por isso, a arte tem que trazer beleza, sublimação, pois ela tem um 

objetivo maior, o de transmitir beleza, verdade e bondade. "Só a imagem nos 

coloca diante de uma presença que constrói nosso ser. A arte vai além do 

imediato [...] revela algo além de nós."23 

Na obra"Os noivos e os três músicos"ele mostra isso ao pintar sua 

reflexão sobre o amor, quando os elementos utilizados na pintura relacionam-

se com símbolos de amor entre um homem e uma mulher,  sendo o casal de 

noivos e a cerimônia de casamento; entre o homem e Deus,com o símbolo do 

cordeiro; e entre Deus e a humanidade, com a relação que se pode fazer coma 

                                                            
22Filme realizado por LÉVY‐KUENTZ, François. Chagall ‐ A la Russie, aux ânes et aux autres.2003. 
23 Palestra do artista sacro Claudio Pasta, realizada pela editora: É Realizações, em 10/ 12/2014. 



94 
 

noite de sexta para sábado, ao representar uma noite sagrada como a 

madrugada do Shabbat, o símbolo do casamento divino existente nos hinos da 

cabala que são entoados durante a noite inteira antes das bodas místicas.  

Neste hino é possível encontrar estrofes que valorizam e concretizam a ideia 

da obra de Chagall ao simbolismo do amor. 

 Chagall deixa claro que se utiliza dos símbolos cristãos para poder 

comunicar-se universalmente com sua arte. 

 Constata-se na análise que, a obra representa o amor, sendo ele 

humano, entre os noivos, humano e divino, sendo ele simbolizado pelo cordeiro 

como o sangue derramado em sacrifício para Deus (como no Pessach) ou de 

Deus para o homem, como no cristianismo (na imagem de Jesus Cristo), onde 

o cordeiro representa o amor divino para com a humanidade, ou a união e 

aliança com Deus, sendo representado pelo casal de noivos que ao se abraçar 

cria essa aliança, simbolizada no casamento com o momento da troca das 

alianças. Ao observar os noivos abaixo do cordeiro em vermelho, tem-se a 

ideia do sangue do cordeiro que traz a purificação do casal em união sagrada 

(unidade divina). 

 Portanto, pode se dizer que a obra "Os noivos e os três músicos" está 

relacionada ao amor incondicional, sendo este o amor puro, sublime, pois tanto 

na cultura judaica como na cultura cristã, o simbolismo do cordeiro representa 

o divino, ou se refere a Ele de alguma forma.  

 

 

Quando um pintor é judeu e pinta a vida, como se poderia ele 
defender contra elementos judaicos na sua obra! Mas, se ele é 
um bom pintor, o quadro possuirá muito mais. Com efeito, o 
elemento judaico permanece aí, mas a sua obra pretende 
alcançar prestígio universal. (WALTER; METZGER, 2006, 
p.62). 

 

 

 Assim, como para Chagall, devoto do simbolismo místico da cabala e do 

folclore russo, apresenta sua obra como uma iconografia ao amor, utilizando-se 

de símbolos sagrados de sua cultura e da cultura cristã em que se envolveu 

durante suas experiências de vida no ocidente para pintar o que mais lhe 



95 
 

agradava na vida, o Amor, que tanto admirava, sendo ele pela arte, pelos 

homens, pela vida e por Deus. 

 

 

E disse-me: Escreve: Bem aventurados aqueles que são 
chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas 
são as verdadeiras palavras de Deus.  

  

 

 Chagall, disse em uma entrevista de 1985, em Vence, que a " arte era 

para ele  o ar da vida, assim como Cristo é o ar da vida da humanidade. Como 

o amor que sem ele não se vive, assim como Jesus Cristo é símbolo universal 

para o amor."24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
24  Video assistido na exposição Mundo mágico de Chagall‐ sonho e vida, BH, 2010., 
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                  Figura 33: Chagall em seu ateliê, 1923. 
                  Fonte: Museu de Mensagem Bíblica, Nice, 2013. 

 
 
 
 
 

“Quando você sente o amor, você sabe, é muito importante, não há nada 
mais do que isso.” 

(Marc Chagall) 
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ANEXOS 
 

Os cordeiros de Chagall (algumas obras que apresentam o cordeiro em 
vermelho). 

 
 
 
 
 

 
     Figura 34: A Arca de Noé, 1961- 1966. 
     Fonte: Catálogo do Museu de Mensagem Bíblica, Nice, 2013. 
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    Figura 35: Os israelitas comendo o cordeiro Pascal, 1931. 
    Fonte: Catálogo do Museu de Mensagem Bíblica , Nice, 2013. 
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 Figuras 36: Detalhe do esboço do Vitral de Reims, 1973. 
 Fonte: Catálogo do Museu de Mensagem Bíblica, Nice, 2013. 
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    Figura 37: Nativité, 1950. 
    Fonte:ilfoglio.it, online. 
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RELATO DA ENTREVISTA 

 

 

DATA: 10/ 07/2013. 

NOME: Jean Claude Pradier,  

NACIONALIDADE: Francês 

LOCAL DA ENTREVISTA: Musée de Luxenbourg em Paris, França.  

 

 

Entrevista 

 

PERGUNTA (Eu): Com o que trabalha?  

RESP.(Jean): Trabalho como palhaço em um circo, sou artista. 

 

 

PERGUNTA (Eu): Onde mora? 

RESP.(Jean): Numa cidade perto de Paris, no interior da França.  
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PERGUNTA (Eu): Qual a sua formação? 

RESP.(Jean): Sou ator circense. Trabalho com o lúdico no circo. 

 

 

PERGUNTA (Eu): Por que veio a exposição de Chagall? 

RESP.(Jean): Por isso mesmo, porque Chagall fala sobre circo, palhaços no 
teatro. Venho buscar referência em Chagall. Ele traz aspectos mágicos para os 
espectadores, utiliza-se da improvisação, liberdade e com milimetricamente o 
tempo. Chagall é assim. Também compunha com liberdade de vários 
elementos utilizados de sua vida. Associando-os de formas diferentes.   

 

 

PERGUNTA (Eu):Apresento a obra "os noivos e os três músicos"e pergunto o 
que ele vê e o que pensa a respeito da obra ? 

RESP.(Jean): Exemplo: Aqui tem a necessidade de apresentar outras 
questões que criem uma lógica sem limites, com liberdade mas pensada. 
Reparo no animal. 

 

 

PERGUNTA (Eu): Que animal pode ser? E sobre os elementos da obra? 

RESP. (Jean):parece com cervos, animais que vivem no Canadá. Mas olhando 
de perto, não parece um, e perto um do outro desenho de cervo são mais 
compridos. Não é um cervo, mas é Chagall! (ele ri). 

 

 

PERGUNTA(Eu): Pode ser um cordeiro? 

RESP.(Jean):Pode, um filhote de carneiro? ok, pode. Por falar nisso, vocês 
encontram a imagem deste animal, na igreja que tem a imagem do carneiro, do 
filhote, deitado. Vocês podem comparar. 

 

 

PERGUNTA (Eu): Você acha que a obra pode simbolizar a idéia de amor para 
Chagall?(apresentei a obra "Os noivos e os três músicos" a ele. 

RESP.(Jean): Nossa que interessante! Mas claro! Chagall trabalha com 
emoção, faz o que necessita para simbolizar o amor, mas pode mediar entre a 
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porta aberta para o mundo que desejava viver.Quando ele pinta o casal, quer 
dizer, um acesso ao mundo, a porta aberta... novas possibilidades para a vida. 
Ele sempre esteve entre dois mundos, então, pinta a passagem para a vida de 
tudo. Infinito, o futuro não é definido, mas o passado dele foi trágico, sofreu 
muito, e usou a arte para ter forças. Um mundo tradicional judaico para 
passagem do mundo divino. Céu e Terra, dois mundos, futuro, morte, não há 
nada. Só há guerra, terra e céu. (ele me aponta outra obra de Chagall para 
explicar o seu pensamento). 

 

 

PERGUNTA (Eu): Então ele retrata dois mundos, o passado e o futuro que 
deseja? 

RESP.(Jean):Chagall se espelha em personagens e pessoas, sem 
maquiagem, de forma pura. Nas cenas acontecem um pouco de tudo, 
espetáculo um pouco, tem lógica. Concorda? 

 

 

PERGUNTA (Eu): Eu posso dizer que nesta obra "Os noivos e os três músicos 
ele fala sobre o amor? 

RESP.(Jean):Claro, mas o amor ágape, não o que conhecemos. O puro. 
Chagall pinta com amor, ele tem amor, amor homem e mulher, por sua noiva 
Bella. E amor com o céu, a luz é Deus. (apontando para a lua). Isso é 
necessário para a construção da linha, ele cria a estrutura lógica , mágica e 
realidade). Usa cores complementares, as cores falam, dominam . No universo 
do circo há cores e movimento, como em Chagall, ele sabe o que é o circo, 
sabe o que é a vida. 
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Abaixo encontra-se a obra em que o entrevistado Jean Claude Pradier 
apontava usando-a de exemplo enquanto fazia a sua reflexão sobre Chagall, 
depois de ter observado a obra de objeto de estudo desta pesquisa. 

 

 

    Figura 38: Em volta dela, 1945. 
    Fonte:Museu de Luxemburgo, Paris, 2013. 


